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ATA Nº 9, DE 30 DE MARÇO DE 2021
(Sessão Telepresencial da Primeira Câmara)
Presidente: Ministro Walton Alencar Rodrigues
Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin
Subsecretária da Primeira Câmara: AUFC Aline Guimarães Diógenes
Às 15 horas, o Presidente declarou aberta a sessão telepresencial da Primeira Câmara, com a
presença dos Ministros Benjamin Zymler e Jorge Oliveira; dos Ministros-Substitutos Augusto
Sherman Cavalcanti, Marcos Bemquerer Costa, convocado para substituir o Ministro Vital do Rêgo,
André Luís de Carvalho, e Weder de Oliveira; e do Representante do Ministério Público,
Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin.
Ausente o Ministro Vital do Rêgo, por motivo de férias.
HOMOLOGAÇÃO DE ATA
A Primeira Câmara homologou a Ata nº 8, referente à sessão telepresencial realizada em 23 de
março de 2021.
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:
TC-003.688/2021-6, TC-007.035/2010-1, TC-007.986/2021-1, TC-012.839/2019-1 e
TC-017.338/2019-0, cujo Relator é o Ministro Benjamin Zymler;
TC-024.105/2018-0, cujo Relator é Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa; e
TC-020.339/2017-8, TC-036.876/2018-6 e TC-043.324/2018-5, cujo Relator é o MinistroSubstituto Weder de Oliveira.
PROCESSOS APRECIADOS POR RELAÇÃO
A Primeira Câmara aprovou, por relação, os Acórdãos de nºs 5412 a 5928.
PROCESSOS APRECIADOS DE FORMA UNITÁRIA
Por meio de apreciação unitária de processos, a Primeira Câmara proferiu os Acórdãos de nºs
5313 a 5411, incluídos no Anexo I desta Ata, juntamente com os relatórios e os votos em que se
fundamentaram.
SUSTENTAÇÕES ORAIS
Na apreciação do processo TC-007.554/2020-6, cujo relator é o Ministro Jorge Oliveira, a
Dra. Fabiane Azevedo de Souza produziu sustentação oral em nome de Ronaldo Moitinho dos Santos.
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Na apreciação do processo TC-003.790/2016-9, cujo relator é o Ministro-Substituto Augusto
Sherman Cavalcanti, o Dr. Helder Lessa Freire produziu sustentação oral em nome de Jandira Soares
Silva Xavier.
Na apreciação do processo TC-020.481/2017-9, cujo relator é o Ministro-Substituto Augusto
Sherman Cavalcanti, o Dr. Paulo Guimarães Pereira produziu sustentação oral em nome de Roger
Scalco Freitas.
PEDIDO DE VISTA
Com base no artigo 112 do Regimento Interno, a apreciação do processo nº TC-039.777/2020-0,
cujo Relator é o Ministro Walton Alencar Rodrigues, foi adiada para a sessão telepresencial da
Primeira Câmara de 27 de abril de 2021, ante pedido de vista formulado pelo Ministro Benjamin
Zymler.
ACÓRDÃOS APROVADOS
ACÓRDÃO Nº 5313/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo TC 011.397/2020-9.
2. Grupo II – Classe de Assunto: I - Embargos de Declaração (Aposentadoria).
3. Embargantes: Carlos Eduardo Magalhães de Almeida (194.175.196-20); Carlos Alberto de
Carvalho Barbosa (546.499.517-04).
4. Órgão: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios.
5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho.
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho em
substituição ao Ministro Vital do Rêgo.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: não atuou.
8. Representação legal: Marcelo Antônio Rodrigues Viegas (OAB/DF 18.503) e outros.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos nos quais se analisam embargos de declaração
opostos pelos Srs. Carlos Eduardo Magalhães de Almeida e Carlos Alberto de Carvalho Barbosa em
face do Acórdão 12.463/2020-TCU-1ª Câmara, por meio do qual esta Corte de Contas deu provimento
parcial aos pedidos de reexame interpostos pelos embargantes contra o Acórdão 4.488/2020-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 dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34
da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los;
9.2. dar ciência desta decisão aos embargantes e ao Ministério Público do Distrito Federal e dos
Territórios.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5313-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
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13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho
(Relator) e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5314/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 007.554/2020-6.
2. Grupo I – Classe de Assunto: II – Tomada de Contas Especial.
3 Responsáveis: Murilo Veiga Vieira (894.746.355-87); Ronaldo Moitinho dos Santos
(568.859.545-00).
4. Unidade: Município de Iguaí - BA.
5. Relator: Ministro Jorge Oliveira.
6. Representantes do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico e
Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin (manifestação oral).
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE).
8. Representação legal:
8.1. Heraldo Passos Júnior (27830/OAB-BA) e outros, representando Murilo Veiga Vieira.
8.2. Fabiane Azevedo de Souza (25101/OAB-BA), representando Ronaldo Moitinho dos Santos.
9. Acórdão:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica
Federal em decorrência de irregularidades relacionadas a contrato de repasse firmado entre a União,
por meio do Ministério do Turismo, e o Município de Iguaí/BA e que tinha por objeto a pavimentação
de vias no entorno do parque de exposições agropecuárias.
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 arts. 1º, inciso I; 16, incisos II e
III, alíneas "b" e “c” e §3º; 18; 19; 23, incisos II e III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os
arts. 214, incisos II e III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em:
9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas por Murilo Veiga Vieira e julgar suas contas
regulares com ressalvas, dando-lhe quitação;
9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Ronaldo Moitinho dos Santos e julgar
irregulares suas contas;
9.3. condenar Ronaldo Moitinho dos Santos ao recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de
R$ 91.392,16 (noventa e um mil, trezentos e noventa e dois reais e dezesseis centavos), atualizada
monetariamente e acrescida de juros de mora contados de 25/10/2012 até sua efetiva quitação;
9.4. aplicar a Ronaldo Moitinho dos Santos multa de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser recolhida
ao Tesouro Nacional, com incidência de encargos legais, calculados da data deste acórdão até a data do
pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado;
9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o
Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas;
9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação;
9.7. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas,
caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial;
9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias a contar do recebimento da
notificação e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre
o valor de cada parcela;
9.9. alertar ao responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento
antecipado do saldo devedor; e
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9.10. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, com a
informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentaram podem ser consultados no
endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5314-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira (Relator).
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5315/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo TC 003.790/2016-9.
2. Grupo II – Classe II - Assunto: Tomada de Contas Especial.
3. Responsáveis: Aratu Empreendimentos Comerciais e Serviços Ltda. - ME (06.890.563/000189); Jandira Soares Silva Xavier (600.529.455-53).
4. Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Baianópolis - BA.
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE).
8. Representações legais: Helder Lessa Freire (18.434/OAB-BA) e outros, representando Jandira
Soares Silva Xavier.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo
extinto Ministério da Integração Nacional em desfavor de Jandira Soares Silva Xavier, ex-Prefeita do
Município de Baianópolis/BA, em face da execução parcial do Convênio 50/2008, celebrado junto à
Secretaria Nacional de Defesa Civil com vistas à “reconstrução” de três pontes nas localidades de Rio
dos Angicos, Mutamba e Boa Esperança, ao custo total de R$ 315.000,00,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1ª Câmara,
ante as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. considerar revel a empresa Aratu Empreendimentos Comerciais e Serviços Ltda. – ME, com
fundamento no art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992;
9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa formuladas pela Sra. Jandira Soares Silva
Xavier aproveitando-se esse acolhimento à referida empresa revel, nos termos do art. 161 do
Regimento Interno/TCU;
9.3. julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis Sra. Jandira Soares Silva Xavier,
ex-Prefeita do Município de Baianópolis/BA; e da empresa Aratu Empreendimentos Comerciais e
Serviços Ltda. – ME, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, todos da
Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação; e
9.4. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5315-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
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13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de
Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5316/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo TC 020.481/2017-9.
2. Grupo I – Classe II – Assunto: Tomada de Contas Especial.
3. Responsáveis: Benedicto Emmanoel Ferreira (083.939.157-91); Marcelo Alves Lima
(004.649.527-43); Marcelo Marino Simonetti (812.739.247-20); Roger Scalco Freitas (042.347.38751).
4. Órgão/Entidade/Unidade: Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do
Espírito Santo – Core/ES.
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
6. Representantes do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé e
Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin (manifestação oral).
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE).
8. Representações legais: Paulo Pereira Guimarães (19957/OAB-GO); e Eliane Simonini
Baltazar (20.269/OAB-GO), representando Roger Scalco Freitas.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo
Conselho Federal dos Representantes Comerciais (Confere), em decorrência de prejuízo resultante do
desvio de valores e evasão de receitas no Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado
do Espírito Santo (Core-ES), sob a responsabilidade dos Srs. Benedicto Emmanoel Ferreira, exdiretor-presidente; Marcelo Marino Simonetti, ex-diretor-tesoureiro; Roger Scalco de Freitas, excoordenador; e Marcelo Alves Lima, ex-auxiliar financeiro,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1ª Câmara,
ante as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Srs. Benedicto Emmanoel
Ferreira e Marcelo Marino Simonetti;
9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Sr. Roger Scalco de Freitas;
9.3. considerar revel o responsável Sr. Marcelo Alves Lima, com fundamento no art. 12, § 3º, da
Lei 8.443/1992;
9.4. julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis Srs. Benedicto Emmanoel Ferreira
e Marcelo Marino Simonetti, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da
Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1º, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, dando-se-lhes
quitação;
9.5. julgar irregulares as contas do responsável Sr. Roger Scalco de Freitas, com fundamento nos
arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea “c”, 19, caput, e 23, inciso III, da 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
das importâncias a seguir especificadas, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação,
para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno/TCU), o
recolhimento da dívida aos cofres do Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado do
Espírito Santo, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas
discriminadas até a data do recolhimento, abatendo-se na oportunidade as quantias eventualmente
ressarcidas, na forma da legislação em vigor:

Data

Valor (R$)
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31/12/2010
31/12/2011
31/12/2012
31/12/2013
31/12/2014
31/12/2015

5.187,85
8.649,65
15.460,36
21.116,30
36.198,66
20.799,26

9.6. julgar irregulares as contas do responsável Sr. Marcelo Alves Lima com fundamento nos
arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea “d”, 19, caput, e 23, inciso III da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1º,
inciso I, 209, inciso IV, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, e condená-lo ao pagamento
das importâncias a seguir especificadas, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação,
para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno/TCU), o
recolhimento da dívida aos cofres do Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado do
Espírito Santo, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas
discriminadas até a data do recolhimento, abatendo-se na oportunidade as quantias eventualmente
ressarcidas, na forma da legislação em vigor:

Data
31/1/2010
28/2/2010
31/3/2010
30/4/2010
31/5/2010
30/6/2010
31/7/2010
31/8/2010
30/9/2010
31/10/2010
30/11/2010
31/1/2011
28/2/2011
31/3/2011
30/4/2011
31/5/2011
30/6/2011
31/7/2011
31/8/2011
30/9/2011
31/10/2011
30/11/2011
31/12/2011
31/1/2012
28/2/2012
31/3/2012
30/4/2012
31/5/2012
30/6/2012

Débito/Crédito
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C
C
D
C
D
D
D
D

Valor (R$)
472,34
427,78
2.357,17
1.852,96
1.162,20
1.665,28
2.473,00
3.463,96
3.588,23
1.005,37
1,514,16
3.033,30
4.240,64
2.697,63
3.930,17
4.427,82
4.706,60
3.802,84
6.388.96
10.336,78
3.789,53
599,72
2.267,61
20.559,38
6.774,66
4.366,64
3.904,37
5.403,05
5.572,77
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Data
31/7/2012
31/8/2012
30/9/2012
31/10/2012
30/11/2012
31/12/2012
31/1/2013
28/2/2013
31/3/2013
30/4/2013
31/5/2013
30/6/2013
31/7/2013
31/8/2013
30/9/2013
31/10/2013
30/11/2013
31/12/2013
31/1/2014
28/2/2014
31/3/2014
30/4/2014
31/5/2014
30/6/2014
31/7/2014
31/8/2014
30/9/2014
31/10/2014
30/11/2014
31/12/2014
28/2/2015
31/3/2015
30/4/2015
31/5/2015
30/6/2015
31/8/2015
30/10/2015

Débito/Crédito
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Valor (R$)
4.543,90
5.660,17
5.962,61
4.279,28
1.888,84
1.742,26
4.272,96
661,29
4.082,04
4.882,87
3.429,01
6.657,27
4.358,23
4.169,00
1.033,69
10.217,79
2.477,02
1.220,09
7.780.94
7.151,76
5.308,35
3.612,32
6.647,86
4.878,38
5.647,45
3.183,44
5.336,95
2.870,15
876,96
620,72
122,98
8.512,93
5.955,25
4.445,97
6.491,99
1.581,87
3.436,71

9.7. aplicar aos responsáveis Roger Scalco de Freitas e Marcelo Alves Lima, individualmente, a
multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267, do RI/TCU, nos valores de R$ 10.000,00
(dez mil reais) e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de quinze
dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”,
do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas
monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o
vencimento, na forma da legislação em vigor;
9.8. 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;
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9.9. enviar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo, 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 que entender cabíveis; e
9.10. dar ciência deste Acórdão ao Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado
do Espírito Santo – Core/ES.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5316-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de
Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5317/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 005.013/2016-0.
2. Grupo I – Classe de Assunto: I - Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial)
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes:
3.1. Interessado: Ministério do Turismo (05.457.283/0001-19)
3.2. Responsáveis: Osni Francisco de Fragas (019.948.599-20); Prefeitura Municipal de
Ituporanga - SC (83.102.640/0001-30)
3.3. Recorrente: Osni Francisco de Fragas (019.948.599-20).
4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ituporanga - SC.
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado.
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada
de Contas Especial (SecexTCE).
8. Representação legal:
8.1. Tiago Augusto Hempkemaier Espíndola (46053/OAB-SC) e outros, representando Osni
Francisco de Fragas.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Osni
Francisco de Fragas contra o Acórdão 9.381/2020 – 1ª Câmara,
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira
Câmara, com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei Orgânica do TCU, diante das razões expostas
pelo relator, em:
9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento;
9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5317-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator) e
Jorge Oliveira.
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13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5318/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 005.831/2021-0.
2. Grupo II – Classe de Assunto: I – Embargos de declaração (Atos de Admissão)
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes:
3.1. Interessados: Adilson Brito Silva (310.385.978-38); Alexandre de Aquino Ribeiro
(269.194.208-21); Luana Santana da Silva (332.613.868-78)
3.2. Recorrente: Caixa Econômica Federal (00.360.305/0001-04).
4. Entidade: Caixa Econômica Federal.
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: não atuou.
8. Representação legal: Andre Luiz Viviani de Abreu (116.896/OAB-RJ) e outros, representando
Caixa Econômica Federal.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração interpostos contra o
Acórdão 4.022/2021-1ª Câmara, alusivo a admissões de pessoal efetuadas pela Caixa Econômica
Federal,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira
Câmara, com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo Relator, em:
9.1. conhecer dos embargos de declaração apresentados pela Caixa Econômica Federal para, no
mérito, rejeitá-los;
9.2. dar ciência desta deliberação à embargante e aos interessados.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5318-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator) e
Jorge Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5319/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 009.339/2020-5.
2. Grupo II – Classe de Assunto: I Pedido de reexame (Aposentadoria)
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes:
3.1. Interessado: Edson Ferreira Gomes (173.602.184-20)
3.2. Recorrente: Ministério Público Federal (03.636.198/0001-92).
4. Órgão/Entidade: Ministério Público Federal.
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
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7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade
de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão
8.580/2020-1ª Câmara,
ACODAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira
Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Lei 8.443/1992, arts. 33 e 48,
em:
9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar a ele provimento;
9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Ministério Público Federal.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5319-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator) e
Jorge Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5320/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 018.742/2015-7.
1.1. Apenso: 020.173/2014-8
2. Grupo I – Classe de Assunto: II – Tomada de Contas Especial
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Responsáveis: Centro Comunitário de Barra do Choca (13.273.909/0001-65); Claudinei
Alves Leite (379.490.635-72); Edvania Mendes de Lima (218.867.548-70); Erildes Ramos dos Santos
Herminio (928.997.735-34); Gislaine Dias Di Lauro (003.579.695-29); Helia Silva Gomes de Almeida
(018.247.305-86); Izabel Sergio Sampaio (962.855.245-72); Jorge Amorim de Almeida (573.102.62549); Marco Antonio Oliveira (444.822.485-68); Marlucia Teixeira Rocha (014.964.235-00); Martha de
Oliveira Filadelfo Andrade (393.651.745-20); Mário Sérgio Cortes Amorim (573.099.655-15); Nilda
Gomes de Oliveira (660.454.365-04); Paulo Barros da Silva (401.578.735-87).
4. Órgãos/Entidades: Prefeitura Municipal de Barra do Choça - BA; Secretaria da Saúde do
Estado da Bahia - SESAB.
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:
8.1. Magno Israel Miranda Silva (26125/OAB-BA) e outros, representando Marco Antonio
Oliveira e Gislaine Dias Di Lauro;
8.2. Francisco Fabio Batista (908/OAB-BA) e outros, representando Centro Comunitário de
Barra do Choca, Edvania Mendes de Lima e Izabel Sergio Sampaio.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em
cumprimento à determinação prolatada no item 9.1.4 do Acórdão 1.852/2015-Plenário (TC
020.173/2014-8) para quantificação do débito e identificação dos responsáveis, referentes aos Termos
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de Parceria (TP) 23/2011, 24/2011, 25/2011 e 26/2011, firmados entre o município de Barra do
Choça/BA e o Centro Comunidade de Barra do Choça (CCBC),
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, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “b” e “c”, §
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,
incisos II e III, § 5º, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, as contas do Centro Comunitário de
Barra do Choça (CNPJ 13.273.909/0001-65), das Sras. Edvânia Mendes de Lima (CPF 218.867.54870), Izabel Sérgio Sampaio (CPF 962.855.245-72), Gislaine Dias Di Lauro (CPF 003.579.695-29),
Marlúcia Teixeira Rocha (CPF 014.964.235-00) e Hélia Silva Gomes de Almeida (CPF 018.247.30586) e dos Srs. Mário Sérgio Cortes Amorim (CPF 573.099.655-15), Claudinei Alves Leite (CPF
379.490.635-72), Marco Antônio Oliveira (CPF 444.822.485-68) e Paulo Barros da Silva (CPF
401.578.735-87), e condená-los solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, 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 Fundo
Nacional de Saúde, 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:
Dívida 1 - Responsáveis solidários: Centro Comunitário de Barra do Choça, Edvânia Mendes de
Lima, Claudinei Alves Leite, Nilda Gomes de Oliveira e Mário Sérgio Cortes Amorim

VALOR ORIGINAL (R$)
1.532,94
546,85
1.514,55
1.571,47
527,68
497,17
178,76
178,76

DATA DA OCORRÊNCIA
17/1/2012
17/1/2012
24/2/2012
19/3/2012
14/2/2012
19/3/2012
14/2/2012
19/3/2012

Dívida 2 - Responsáveis solidários: Centro Comunitário de Barra do Choça, Edvânia Mendes de
Lima, Paulo Barros da Silva, Nilda Gomes de Oliveira e Gislaine Dias Di Lauro

VALOR ORIGINAL (R$)
7.932,08
7.816,18
8.012,14
1.997,71
1.963,51
1.767,75
386,86

DATA DA OCORRÊNCIA
11/3/2015
22/4/2015
18/6/2015
13/4/2015
12/5/2015
17/6/2015
11/3/2015

Dívida 3 - Responsáveis solidários: Centro Comunitário de Barra do Choça, Izabel Sérgio
Sampaio, Paulo Barros da Silva, Nilda Gomes de Oliveira e Gislaine Dias Di Lauro
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VALOR ORIGINAL (R$)
1.871,99
2.233,85
1.782,75
1.787,75
1.754,87

DATA DA OCORRÊNCIA
12/11/2015
22/12/2015
12/8/2015
16/9/2015
15/10/2015

Dívida 4 - Responsáveis solidários: Centro Comunitário de Barra do Choça, Edvânia Mendes de
Lima, Paulo Barros da Silva, Nilda Gomes de Oliveira e Mário Sérgio Cortes Amorim

VALOR ORIGINAL (R$)
1.318,65
1.575,33
1.621,89
1.644,36
79,23
89,39
178,76
178,76
178,76
338,93
338,93
472,64
524,07
518,86
518,86
2.444,05

DATA DA OCORRÊNCIA
19/8/2011
17/10/2011
21/11/2011
20/12/2011
15/8/2011
23/9/2011
27/10/2011
21/12/2011
17/1/2012
21/6/2012
14/9/2012
17/8/2011
11/10/2011
11/11/2011
15/12/2011
12/6/2012

Dívida 5 - Responsáveis solidários: Centro Comunitário de Barra do Choça, Edvânia Mendes de
Lima, Paulo Barros da Silva, Nilda Gomes de Oliveira e Marlúcia Teixeira Rocha

VALOR ORIGINAL (R$)
313,56
609,16
349,58
349,58
349,58
2.357,76
2.246,67
3.610,42
1.732,44
2.428,46
8.515,02
8.502,02
8.633,50
8.658,60
8.459,55

DATA DA OCORRÊNCIA
15/5/2013
15/4/2014
10/6/2014
14/7/2014
15/8/2014
14/3/2013
13/6/2013
26/8/2013
15/4/2014
10/6/2014
17/9/2014
10/10/2014
19/11/2014
17/12/2014
15/1/2015
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8.891,86
349,58
349,58
365,58
365,58
365,58
386,86
2.160,31
2.035,83
2.029,83
2.029,83
2.003,51
2.003,51

20/2/2015
12/9/2014
9/10/2014
13/11/2014
17/12/2014
15/1/2015
12/2/2015
12/9/2014
13/10/2014
17/12/2014
20/1/2015
12/2/2015
9/3/2015

Dívida 6 - Responsáveis solidários: Centro Comunitário de Barra do Choça, Edvânia Mendes de
Lima, Paulo Barros da Silva, Hélia Silva Gomes de Almeida e Marlúcia Teixeira Rocha

VALOR ORIGINAL (R$)
636,16
368,66
3.372,51
1.770,44

DATA DA OCORRÊNCIA
20/3/2014
12/7/2013
12/7/2013
20/3/2014

9.2. aplicar aos responsáveis a seguir indicados, individualmente, multa nos valores
discriminados, com fulcro 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 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 presente data até a dos efetivos recolhimentos, se forem
pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor:

Responsável

Valor da multa (R$)

Claudinei Alves Leite

2.300,00

Marco Antônio Oliveira

2.300,00

Paulo Barros da Silva

41.400,00

Nilda Gomes de Oliveira

41.700,00

Hélia Silva Gomes de Almeida

2.000,00

Mário Sérgio Cortes Amorim

6.500,00

Marlúcia Teixeira Rocha

26.000,00

Gislaine Dias Di Lauro

11.200,00

Centro Comunitário Barra do Choça – CCBC

43.700,00

Izabel Sérgio Sampaio
Edvânia Mendes de Lima

2.600,00
38.800,00
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9.3. aplicar ao Sr. Mário Sérgio Cortes Amorim (CPF 573.099.655-15), com fulcro no art. 58,
inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso I, do Regimento Interno, multa no valor de R$
10.000,00 (dez 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 presente data 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, a cobrança judicial
das dívidas, caso não atendidas as notificações;
9.5. autorizar, caso seja de interesse dos responsáveis, o pagamento das dívidas em até 36
parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento
Interno, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para
comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da
parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada
valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação
em vigor; e
9.6. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da
República na Bahia, nos termos do § 3º do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7º do art. 209 do
Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5320-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator) e
Jorge Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5321/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 020.256/2017-5.
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: Construtora Vr2 Ltda (07.801.284/0001-64); José Evanjelista Torres Lopes
(273.816.503-63); Prefeitura Municipal de Cabeceiras do Piauí - PI (41.522.277/0001-61).
4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cabeceiras do Piauí - PI.
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler.
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 instaurada pela
Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos
recursos recebidos por meio do Termo de Compromisso TC/PAC 1140/2009 (Siafi 658039),
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira
Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em:
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considerar revéis o Município de Cabeceiras do Piauí/PI e a Construtora Vr2 Ltda, dando
prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3°, da Lei nº 8.443/1992;
acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. José Evanjelista Torres Lopes;
julgar regulares, nos termos dos arts. 1º, inciso I, 16, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 17 e
23, inciso I, da mesma lei, as contas do Município de Cabeceiras do Piauí/PI, dando-lhe quitação
plena;
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, as contas do Sr. José Evanjelista Torres Lopes e da
Construtora Vr2 Ltda, 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 da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias para que
comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo 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 do TCU:

Data de ocorrência

Valor histórico (R$)

14/12/2011

36.186,03

aplicar ao Sr. José Evanjelista Torres Lopes, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art.
267 do Regimento Interno do TCU, multa de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), fixando-lhe 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 aos cofres do Tesouro Nacional,
atualizada monetariamente desde a presente data até a do efetivo recolhimento, se paga após o
vencimento, na forma da legislação em vigor;
aplicar à Construtora Vr2 Ltda, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do
Regimento Interno do TCU, multa no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), fixando-lhe 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 aos cofres do Tesouro Nacional,
atualizada monetariamente desde a presente data até a do efetivo recolhimento, se paga após o
vencimento, na forma da legislação em vigor;
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;
autorizar, caso requerido, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e
consecutivas, fixando-se o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da
notificação, e os das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os
correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, bem como alertar os
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 do Regimento Interno/TCU;
dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Piauí, 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
9.10. dar ciência desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde e aos responsáveis.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5321-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
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13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator) e
Jorge Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5322/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 029.093/2017-1.
2. Grupo I – Classe de Assunto: II – Tomada de Contas Especial
3. Responsáveis: Antônio Gomes de Sousa (628.362.931-87); Antônio Marcolino Ferreira Neto
(066.220.873-00); Construcar - Construção Civil e Locação de Maquinas e Veículos Ltda - Epp
(19.742.308/0001-30); Emanuela Machado Araújo (022.569.573-14); Ionildes Castelo Branco de
Queiroz Ferreira (528.638.243-68); Ricardo Matos da Cruz (815.891.745-34).
4. Entidade: Município de Prata do Piauí - PI.
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto
(SecexEduc).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da
transferência bancária realizada pelo Município de Prata do Piauí/PI à Construcar - Construção Civil e
Locação de Maquinas e Veículos Ltda - Epp, cujos recursos são oriundos do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, sem comprovação da
contraprestação de serviços por parte da empresa,
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 do sr. Antônio Gomes de Sousa, ex-Prefeito de Prata do Piauí/PI;
do sr. Ricardo Matos da Cruz, ex-Secretário Municipal de Finanças e Presidente da CPL; da sra.
Emanuela Machado Araújo, membro da CPL; da empresa Construcar Construção Civil e Locação de
Máquinas e Veículos Ltda. EPP; do sr. Antônio Marcolino Ferreira Neto e da sra. Ionildes Castelo
Branco de Queiroz Ferreira, sócios da empresa Construcar; condenando-os, 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 de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação do Município de Prata do Piauí/PI,
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$) DATA DA OCORRÊNCIA
502.346,86
20/12/2016
9.2. aplicar ao sr. Antônio Gomes de Sousa, ao sr. Ricardo Matos da Cruz, à sra. Emanuela
Machado Araújo, à empresa Construcar Construção Civil e Locação de Máquinas e Veículos Ltda.
EPP, ao sr. Antônio Marcolino Ferreira Neto e à sra. Ionildes Castelo Branco de Queiroz Ferreira
multas individuais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com fundamento no art. 57 da Lei
8.443/1992, 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
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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;
9.3. 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
9.4. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado do
Piauí, nos termos do § 3º do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5322-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator) e
Jorge Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5323/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 030.774/2020-9.
2. Grupo II – Classe de Assunto: I – Agravo (Pensão Militar)
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes:
3.1. Interessados: Eliane Maria Caldas Guerra (313.549.394-68); Eliane Maria Caldas Guerra
(313.549.394-68); Eneida Maria Caldas Guerra (426.667.164-49); Eneida Maria Caldas Guerra
(426.667.164-49); Maria Carmen Guerra Mora (114.402.364-53); Maria Carmen Guerra Mora
(114.402.364-53)
3.2. Recorrentes: Eneida Maria Caldas Guerra (426.667.164-49); Eliane Maria Caldas Guerra
(313.549.394-68); Maria Carmen Guerra Mora (114.402.364-53).
4. Órgão/Entidade: Comando do Exército.
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler
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 Fiscalização de Integridade
de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal:
8.1. Vania Affonso de Mello (10.107/OAB-PE), representando Maria Carmen Guerra Mora,
Eliane Maria Caldas Guerra e Eneida Maria Caldas Guerra.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravos interpostos contra despacho do relator que
conheceu de pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 11.789/2020-1ª Câmara e a eles
concedeu efeito suspensivo, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992,
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. 289 do Regimento Interno
do Tribunal de Contas da União, em:
9.1. não conhecer dos presentes agravos;
9.2. dar ciência desta deliberação às agravantes;
9.3. encaminhar os autos à Secretaria de Recursos para dar prosseguimento à instrução.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5323-09/21-1.
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13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator) e
Jorge Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5324/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 033.970/2019-0
2. Grupo II – Classe de Assunto: II – Tomada de Contas Especial
3. Responsáveis: Nilson do Amaral Fanini (112.486.967-00), falecido – espólio representado por
Márcia Dias Gomes Pinto (637.839.407-53); e Reencontro Obras Sociais e Educacionais/RJ
(29.867.538/0001-80)
4. Entidade: Reencontro Obras Sociais e Educacionais/RJ
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 Saúde em face da reprovação das despesas efetuadas por força do Convênio
1.383/2004,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira
CâMara, ante as razões expostas pelo relator, em:
9.1. arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito, com fundamento no disposto nos
arts. 169, inciso VI, e 212, do RITCU, ante a ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e
regular do processo; e
9.2. dar ciência do presente acórdão aos responsáveis e ao FNS.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5324-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator) e
Jorge Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5325/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 034.961/2020-8.
2. Grupo I – Classe de Assunto: V – Pensão Militar
3. Interessados: Ana Rosa Aracy Torres (025.499.578-06); Arthur Miguel Domingos Nascimento
(515.889.208-36); Arthur Willians de Oliveira Rafael (445.621.828-22); Claudia Bello Flora
(137.327.488-39); Cleide Goncalves (098.946.158-05); Cleudete Aparecida Goncalves Cunha
(071.549.248-96); Denise Maria Geleilate de Carvalho (060.905.278-07); Elaine Magna Lima da Silva
(266.971.218-58); Gertrudes Carvalho Dapena (109.662.408-71); Izaura Eglesia de Miranda
(140.948.308-80); Katia Roberta Vieira Maia (269.486.228-44); Kelly Cristiane Lima da Silva
(306.312.768-07); Lais da Silva Rodrigues (392.212.418-66); Maria Regina Mattos Ribeiro Xavier
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(298.819.191-34); Maria Salete Mattos Ribeiro (039.591.328-40); Rita de Cassia Vieira (269.536.52845); Tamiris Mariane Rafael Santana (357.934.398-03).
4. Órgão: Comando do Exército.
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e
de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares concedidas 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 pensão militar de interesse dos srs. Ana Rosa Aracy Torres,
Arthur Miguel Domingos Nascimento, Arthur Willians de Oliveira Rafael, Claudia Bello Flora, Cleide
Goncalves, Cleudete Aparecida Goncalves Cunha, Denise Maria Geleilate de Carvalho, Elaine Magna
Lima da Silva, Gertrudes Carvalho Dapena, Izaura Eglesia de Miranda, Katia Roberta Vieira Maia,
Kelly Cristiane Lima da Silva, Lais da Silva Rodrigues, Rita de Cassia Vieira e Tamiris Mariane
Rafael Santana, ordenando seu registro;
9.2. considerar ilegal o ato de pensão militar de interesse das sras. Maria Regina Mattos Ribeiro
Xavier e Maria Salete Mattos Ribeiro, 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 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 desta deliberação às sras. Maria Regina Mattos Ribeiro Xavier e Maria Salete
Mattos Ribeiro, 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
a pensão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal
de novo ato concessório, escoimado da irregularidade apontada nestes autos.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5325-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator) e
Jorge Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5326/2021 – TCU – 1ª Câmara
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1. Processo nº TC 040.346/2020-0.
2. Grupo I – Classe de Assunto: V – Pensão Militar
3. Interessadas: Ana Maria Lima Fontenelle (258.848.163-91); Antonieta Rodrigues Vieira
(754.589.343-34); Carli Botelho Falcao (802.273.177-34); Denise da Costa e Silva Lima
(230.158.373-20); Eliane Paiva Montenegro (046.912.703-10); Elizabeth Paiva Montenegro
(057.522.133-04); Iveta Maria de Brito Gomes (067.546.193-68); Jessica de Mello Dondoni
(400.758.340-49); Luciana Eloy Miranda (385.755.663-34); Luciana de Mello Dondoni (130.155.76844); Mair Lima Facanha (193.133.653-91); Maria Aliete Lima Mascarenhas de Abreu (416.476.70306); Maria do Socorro Dias de Oliveira (209.152.843-91); Marta Lima de Andrade (164.282.423-20);
Raimunda da Silva Brazil (113.516.672-20); Renata Eloy Miranda (277.977.913-68); Sonia Maria
Sampaio Machado (168.265.153-34); Tereza Marlene Tavora Maia de Paiva (208.556.053-91).
4. Órgão: 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 Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e
de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares concedidas 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 ilegais os atos de pensão de interesse das sras. Ana Maria Lima Fontenelle,
Antonieta Rodrigues Vieira, Carli Botelho Falcao, Denise da Costa e Silva Lima, Eliane Paiva
Montenegro, Elizabeth Paiva Montenegro, Iveta Maria de Brito Gomes, Jessica de Mello Dondoni,
Luciana Eloy Miranda, Luciana de Mello Dondoni, Mair Lima Facanha, Maria Aliete Lima
Mascarenhas de Abreu, Maria do Socorro Dias de Oliveira, Marta Lima de Andrade, Raimunda da
Silva Brazil, Renata Eloy Miranda, Sonia Maria Sampaio Machado e Tereza Marlene Tavora Maia de
Paiva, 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 ao Comando do Exército que:
9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os
pagamentos decorrentes 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;
9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às sras. Ana Maria Lima Fontenelle, Antonieta
Rodrigues Vieira, Carli Botelho Falcao, Denise da Costa e Silva Lima, Eliane Paiva Montenegro,
Elizabeth Paiva Montenegro, Iveta Maria de Brito Gomes, Jessica de Mello Dondoni, Luciana Eloy
Miranda, Luciana de Mello Dondoni, Mair Lima Facanha, Maria Aliete Lima Mascarenhas de Abreu,
Maria do Socorro Dias de Oliveira, Marta Lima de Andrade, Raimunda da Silva Brazil, Renata Eloy
Miranda, Sonia Maria Sampaio Machado e Tereza Marlene Tavora Maia de Paiva, 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;

21
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

9.4. 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 das irregularidades apontadas nestes autos.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5326-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator) e
Jorge Oliveira.
13.2. Ministro que alegou impedimento na Sessão: Jorge Oliveira.
13.3. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.4. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5327/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 042.502/2020-9.
2. Grupo II – Classe de Assunto: V – Pensão Militar
3. Interessados: Elidia Rodrigues Lopes (008.755.366-03); Eloiza Elena de Sousa (722.602.11615); Maria Aparecida Passarella Carlos Arantes (592.243.636-87); Maria Imaculada de Lima
(029.449.246-13); Maria das Merces Sena Lima (488.424.356-00); Mariana Ribeiro de Souza
(038.098.326-50); Mirza Beatriz Viana de Carvalho (028.380.616-82); Rosalina Frizeiro de Castro
(586.517.996-91); Sandra Elisa Rodrigues Guimaraes (521.184.956-68); Symara Eliane Rodrigues
Guimaraes Oliveira (093.227.756-02).
4. Órgão: Comando do Exército.
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e
de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares concedidas 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 ilegais os atos de pensão de interesse das sras. Elidia Rodrigues Lopes, Eloiza
Elena de Sousa, Maria Aparecida Passarella Carlos Arantes, Maria Imaculada de Lima, Maria das
Merces Sena Lima, Mariana Ribeiro de Souza, Mirza Beatriz Viana de Carvalho, Rosalina Frizeiro de
Castro, Sandra Elisa Rodrigues Guimaraes e Symara Eliane Rodrigues Guimaraes Oliveira, 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, ressalvada a
providência indicada no item 9.3.4, abaixo;
9.3. determinar ao Comando do Exército que:
9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os
pagamentos decorrentes 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;
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9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às sras. Elidia Rodrigues Lopes, Eloiza Elena
de Sousa, Maria Aparecida Passarella Carlos Arantes, Maria Imaculada de Lima, Maria das Merces
Sena Lima, Mariana Ribeiro de Souza, Mirza Beatriz Viana de Carvalho, Rosalina Frizeiro de Castro,
Sandra Elisa Rodrigues Guimaraes e Symara Eliane Rodrigues Guimaraes Oliveira, 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;
9.3.4. adote – se necessário, em articulação com a Advocacia-Geral da União – as medidas
cabíveis com vistas à restituição, pela sra. Maria Imaculada de Lima, dos valores que lhe foram
indevidamente pagos em face da pensão civil instituída por seu genitor;
9.4. 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 das irregularidades apontadas nestes autos;
9.5. dar ciência desta deliberação ao Ministério Público Federal, para conhecimento e adoção das
medidas que entender pertinentes em relação à sra. Maria Imaculada de Lima.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5327-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator) e
Jorge Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5328/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 006.428/2019-3.
2. Grupo I – Classe de Assunto: II – Tomada de Contas Especial.
3. Responsáveis: Geisa Behnen (005.215.440-84); Geisa Behnen - ME (08.074.814/0001-82).
4. Unidade: Secretaria Especial da Cultura.
5. Relator: Ministro Jorge Oliveira.
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: Katia Regina Camila Catalano (217039/OAB-SP) e outros,
representando Geisa Behnen e Geisa Behnen - ME.
9. Acórdão:
VISTA, relatada e discutida esta Tomada de Contas Especial instaurada pela então Secretaria de
Fomento e Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura, em razão da impugnação total da prestação
de contas de projeto executado com recursos captados com base na Lei 8.313/1991.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara,
ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos. 1º, inciso I; 16, inciso III, alínea
“c”, e § 3º; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; da Lei 8.443/1992 e nos artigos 1º, inciso I; 209, inciso III e
§ 7º; 210 e 214, inciso III, alínea “a”; e 217, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do TCU, em:
9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Geisa Behnen e Geisa Behnen – ME;
9.2. julgar irregulares as contas de Geisa Behnen e Geisa Behnen - ME e condená-las,
solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze
dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos
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cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora,
calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação
em vigor:
DATA DA
OCORRÊNCIA
30/4/2008

VALOR ORIGINAL
(R$)
10.000,00

31/3/2008

24.995,00

23/6/2008

19.986,50

31/3/2008

7.000,00

31/3/2008

2.244,00

08/5/2008

10.000,00

30/6/2008

46.363,00

9.3. autorizar a cobrança judicial das dívidas caso não atendida a notificação;
9.4. autorizar, desde logo, se requerido, o parcelamento da dívida 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;
9.5. alertar as responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela
de que trata o subitem anterior importará o vencimento antecipado do saldo devedor; e
9.6. dar ciência deste acórdão às responsáveis, à Secretaria Especial da Cultura e à Procuradoria
da República no Rio Grande do Sul, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o
fundamentaram podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5328-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira (Relator).
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5329/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 006.881/2021-1.
2. Grupo I – Classe de Assunto V – Aposentadoria.
3. Interessado: Paulo Jonas Filgueira Serpa (745.178.137-20).
4. Unidade: Tribunal Regional Federal da 3ª Região – TRF-3.
5. Relator: Ministro Jorge Oliveira.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e
de Benefícios Sociais (Sefip).
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8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTO, relatado e discutido o ato de concessão de aposentadoria em favor de Paulo Jonas
Filgueira Serpa Alves Nogueira no cargo de Técnico Judiciário - Área Administrativa, Segurança e
Transporte Técnico do quadro de pessoal do Tribunal Regional Federal da 3ª Região – TRF-3.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara,
ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da
Constituição Federal de 1988, 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1º, inciso VIII, 259,
inciso II, e 262 do Regimento Interno, bem como na Súmula TCU 106, em:
9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Paulo Jonas Filgueira Serpa e negar-lhe registro;
9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelo beneficiário
até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada;
9.3. determinar ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região que:
9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, cesse os pagamentos
decorrentes do ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e
responsabilização solidária da autoridade competente;
9.3.2. comunique ao interessado a deliberação deste Tribunal e o alerte de que o efeito
suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não o eximirá da devolução dos
valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos;
9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão:
9.3.3.1. encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que o interessado dele
tomar conhecimento; e
9.3.3.2. emita novo ato, em que seja suprimida a irregularidade verificada, e o submeta ao TCU
para nova apreciação.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5329-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira (Relator).
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5330/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 010.789/2018-9.
2. Grupo II – Classe de Assunto: II – Tomada de Contas Especial
3. Responsáveis: Dimerios Comercio de Materiais Cirurgicos Eireli (74.127.473/0001-90);
Elemar Sobieski - Comércio de Cosméticos (10.387.902/0001-86); Medix Brasil Produtos Hospitalares
e Odontologicos Ltda - Me (10.268.780/0001-09); Somed Distribuidora de Medicamentos Ltda
(10.213.520/0001-36); Vilmar Kaiser (273.920.740-91).
4. Unidade: Prefeitura Municipal de Porto Xavier - RS.
5. Relator: Ministro Jorge Oliveira.
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: Jhony Wilson Neves Mycykowski (CPF 054.581.449-96; não advogado)
representando Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda.
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9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo
Nacional de Saúde (FNS) em nome do ex-prefeito de Porto Xavier/RS, Vilmar Kaiser, em razão da
impugnação parcial de despesas realizadas com recursos do Convênio 89/2009, que tinha por objeto
“dar apoio técnico e financeiro para ‘Aquisição de Medicamentos’, visando ao fortalecimento do
Sistema Único de Saúde – SUS”.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira
Câmara, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 12, § 3º, 16, inciso III, alíneas “b” e “c” e §§ 2º e 3º,
19, caput, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c com os arts. 1º, inciso I, 202, § 8º,
209, incisos II e IV e § 5º, 210, 214, inciso III, alínea “a”, 217, e 267 do Regimento Interno do TCU, e
ante as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. considerar Vilmar Kaiser e a empresa Somed Distribuidora de Medicamentos Ltda. revéis
para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo;
9.2. acolher as alegações de defesa da empresa Dimerios Comércio de Materiais Cirúrgicos
Eireli e excluí-la da relação processual;
9.3. acolher parcialmente as alegações de defesa da empresa Medix Brasil Produtos Hospitalares
e Odontológicos Ltda.;
9.4. rejeitar as alegações de defesa dos demais responsáveis;
9.5. julgar irregulares as contas de Vilmar Kaiser e das empresas Medix Brasil Produtos
Hospitalares e Odontológicos Ltda., Sobieski & Sobieski Ltda. e Somed Distribuidora de
Medicamentos Ltda., e condená-los solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas,
com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal,
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 dos recolhimentos,
na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos.
9.5.1. exclusivamente Vilmar Kaiser:
Data
12/11/2010
18/11/2010
22/7/2011
6/9/2011

Valor original (R$)
58.836,34
26.018,82
35.798,21
5.196,67

9.5.2. Vilmar Kaiser solidariamente com a empresa Medix Brasil Produtos Hospitalares e
Odontológicos Ltda.:
Data
Valor original (R$)
18/4/2011
50.754,80
9.5.3. Vilmar Kaiser solidariamente com a empresa Sobieski & Sobieski Ltda.:
Data
Valor original (R$)
18/4/2011
7.768,20
22/7/2011
7.377,80
9.5.4. Vilmar Kaiser solidariamente com a empresa Somed Distribuidora de Medicamentos
Ltda.:
Data
25/4/2011

Valor original (R$)
20.370,13
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9.6. aplicar individualmente a Vilmar Kaiser e às empresas Medix Brasil Produtos Hospitalares e
Odontológicos Ltda., Sobieski & Sobieski Ltda. e Somed Distribuidora de Medicamentos Ltda. multas
nos valores de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), R$
2.300,00 (dois mil e trezentos reais) e R$ 3.000,00 (três mil reais), respectivamente, fixando-lhes o
prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o
recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do
acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação
em vigor;
9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações;
9.8. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o
parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas;
9.9. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da
notificação, e os das demais a cada 30 dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os
correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor;
9.10. alertar os responsáveis que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de
qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor;
9.11. remeter cópia da presente deliberação ao Procurador Chefe da Procuradoria Regional da
República no Estado do Rio Grande do Sul, para as providências cabíveis, e ao Fundo Nacional de
Saúde, para ciência.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5330-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira (Relator).
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5331/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 010.790/2018-7
2. Grupo II – Classe de Assunto: II – Tomada de Contas Especial
3. Responsável: Evandro Buaszczyk (543.567.760-20)
4. Unidade: Ministério da Cultura (extinto)
5. Relator: Ministro Jorge Oliveira
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE)
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cultura
em desfavor de Evandro Buaszczyk, em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos
recursos captados mediante incentivo fiscal (Lei 8.313/1991) para a execução do Projeto “Rio Grande
do Sul, Dança e Folclore Gaúcho” (Pronac 02-6887).
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara,
ante os motivos expostos pelo Relator e com fundamento nos artigos 1º, inciso I; 12, § 3º; 16, inciso
III, alíneas “b” e “c”, e § 3º; 19; 23, inciso III; 26 e 28, inciso II,da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 1º,
inciso I; 209, incisos II e III; 210; 214; inciso III, alínea “a”; e 217 do Regimento Interno, em:
9.1. considerar revel Evandro Buaszczyk;
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9.2. julgar irregulares as contas de Evandro Buaszczyk e condená-lo 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, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura,
atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a
data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor:

Data

Crédito/Débito

Valor R$

30/6/2003

Débito

2.000,00

31/7/2003

Débito

45.000,00

30/12/2003

Débito

25.000,00

30/12/2003

Débito

60.000,00

6/4/2004

Crédito

1.000,00

30/6/2004

Débito

10.000,00

30/6/2004

Débito

30.000,00

30/6/2004

Débito

15.000,00

2/8/2004

Débito

112,01

2/8/2004

Débito

142,88

2/8/2004

Débito

88,12

23/8/2004

Débito

4.000,00

12/11/2004

Débito

165,67

12/11/2004

Débito

63,27

12/11/2004

Débito

162,02

12/11/2004

Débito

42.800,00

9.3. autorizar, desde logo, cobrança judicial da dívida caso não atendida a notificação;
9.4. autorizar o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas,
fixando-lhe o prazo de 15 (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, na forma prevista na legislação em vigor;
9.5. alertar ao responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela
importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e
9.6. dar ciência deste acórdão ao responsável, à Secretaria Especial de Cultura do Ministério do
Turismo e à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, com a informação de que a
íntegra do relatório e do voto que o fundamentaram podem ser consultados no endereço
eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5331-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
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13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira (Relator).
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5332/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 028.290/2019-4.
2. Grupo II – Classe de Assunto: II – Tomada de Contas Especial.
3. Responsável: Abelardo Rodrigues Filho (221.403.957-00).
4. Unidade: Município de Alto do Rodrigues - RN.
5. Relator: Ministro Jorge Oliveira.
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:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada em desfavor de Abelardo
Rodrigues Filho, ex-prefeito municipal de Alto Rodrigues/RN, em decorrência da omissão no dever de
prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para
Atendimento de Jovens e Adultos (Peja), no exercício de 2013.
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 arts. 1º, inciso I; 16, inciso III,
alíneas "a" e “c” e §3º; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214,
incisos II e III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em:
9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Abelardo Rodrigues Filho e julgar
irregulares suas contas;
9.2. condenar Abelardo Rodrigues Filho ao recolhimento ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação da quantia de R$ 99.218,69 (noventa e nove mil, duzentos e dezoito
reais e sessenta e nove centavos), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora contados de
18/1/2016 até sua efetiva quitação;
9.3. aplicar a Abelardo Rodrigues Filho multa de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a ser recolhida ao
Tesouro Nacional, com incidência de encargos legais, calculados da data deste acórdão até a data do
pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado;
9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o
Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas;
9.5. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação;
9.6. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas,
caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial;
9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias a contar do recebimento da
notificação e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre
o valor de cada parcela;
9.8. alertar ao responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento
antecipado do saldo devedor; e
9.9. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte,
com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentaram podem ser consultados
no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
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12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5332-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira (Relator).
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5333/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 029.461/2017-0.
2. Grupo II – Classe II: Tomada de Contas Especial.
3. Responsáveis: Andreia Azambuja Rodrigues (CPF 659.543.510-15); Centro de Estudos
Sociais Contemporâneos (CNPJ 92.922.459/0001-60); FV Contabilidade Ltda. (CNPJ
10.671.713/0001-30); João Bosco Rodrigues (CPF 340.217.950-49); José Luiz Thomé de Oliveira e
Paulo Fischel Advogados Associados Consultoria Empresarial (CNPJ 90.264.888/0001-62); Leme
Assessoria Contábil Ltda. (CNPJ 08.823.298/0001-41); e Vinicius de Vasconcellos da Costa (CPF
917.766.780-87).
4. Unidades: Ministério da Justiça (extinta); Secretaria Nacional de Segurança Pública.
5. Relator: Ministro Jorge Oliveira.
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE).
8. Advogados constituídos nos autos: João Lopes Ferrão (OAB/RS 80.917) e outros,
representando Andreia Azambuja Rodrigues; e Jerri de Ornelas Brum (OAB/RS 35.177),
representando João Bosco Rodrigues.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de tomada de contas especial instaurada
pela Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública em decorrência de
irregularidades na execução de recursos transferidos ao Centro de Estudos Sociais Contemporâneos
por forma do Termo de Parceria 2/2009.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara,
com fundamento nas razões expostas pelo Relator e nos arts. 1º, inciso I, 12, § 3º, 16, incisos I e III,
alínea “c”, §§ 2º e 3º, 23, inciso III, alínea “a”, 26, inciso I, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os
arts. 1º, inciso I, 209, inciso III e §7º, 210, 214, inciso III, alínea “a”, 217, §§ 1º e 2º, e 267 do
Regimento Interno do TCU, em:
9.1. considerar revéis Vinícius de Vasconcellos da Costa e Leme Assessoria Contábil Ltda.;
9.2. acatar as alegações de defesa apresentadas por José Luiz Thomé de Oliveira & Paulo Fischel
Advogados Associados Consultoria Empresarial e julgar regulares as suas contas, dando-lhe quitação;
9.3. acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas por João Bosco Rodrigues;
9.4. rejeitar as alegações de defesa de FV Contabilidade Ltda.;
9.5. julgar irregulares as contas do Centro de Estudos Sociais Contemporâneos (Cescon), de João
Bosco Rodrigues; Vinicius de Vasconcellos da Costa, Andreia Azambuja Rodrigues, FV
Contabilidade Ltda. e Leme Assessoria Contábil Ltda., condenando-os solidariamente ao pagamento
das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora,
calculadas a partir das datas discriminadas até a data 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:

Andreia Azambuja Rodrigues,
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Cescon, Vinicius de Vasconcelos da
Costa e FV Contabilidade Ltda.
Valor Original
Data da
R$
Ocorrência
9.600,00
13/3/2009
6.400,00
1/4/2009
6.400,00
30/4/2009
6.400,00
29/5/2009
6.400,00
30/6/2009
6.400,00
30/7/2009
6.400,00
2/9/2009

João Bosco Rodrigues, Cescon,
Vinicius de Vasconcelos da Costa e
FV Contabilidade Ltda.
Valor Original
Data da
R$
Ocorrência
6.400,00
30/9/2009
6.400,00
30/10/2009
6.400,00
15/11/2009
3.200,00
24/11/2009
6.400,00
30/11/2009
6.400,00
15/12/2009
6.400,00
20/12/2009
6.400,00
29/1/2010
6.400,00
26/2/2010
6.400,00
31/3/2010
6.400,00
30/4/2010
6.400,00
28/5/2010
3.200,00
15/6/2010
20.550,00
30/6/2010

Andreia Azambuja Rodrigues,
Cescon, Vinicius de Vasconcelos da
Costa e Leme Assessoria Contábil
Ltda.
Valor Original
Data da
R$
Ocorrência
28.726,34
6/3/2009
55.350,00
2/5/2009

João Bosco Rodrigues, Cescon,
Vinicius de Vasconcelos da Costa e
Leme Assessoria Contábil Ltda.
Valor Original
Data da

31
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

R$
19.150,90

Ocorrência
6/8/2009

36.900,00

10/12/2009

João Bosco Rodrigues,
Cescon e Vinícius de Vasconcellos
da Costa
Valor Original
Data da
R$
Ocorrência
11.700,00
14/10/2009
37.725,21
31/12/2010

Cescon e Vinícius de Vasconcellos
da Costa
Valor
Data
R$
380,00
28/2/2009
1.063,00
28/2/2009
7.233,93
14/6/2010
9.6. aplicar individualmente ao Centro de Estudos Sociais Contemporâneos (Cescon), João
Bosco Rodrigues, Vinicius de Vasconcellos da Costa,
Andreia Azambuja Rodrigues, FV
Contabilidade Ltda. e Leme Assessoria Contábil Ltda. a multa a seguir especificada, fixando-lhes o
prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento
da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão
até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor:
Responsável
Centro de Estudos Sociais Contemporâneos (Cescon)
João Bosco Rodrigues
Vinicius de Vasconcellos da Costa
Andreia Azambuja Rodrigues
FV Contabilidade Ltda.
Leme Assessoria Contábil Ltda.

Valor (R$)
100.000,00
60.000,00
100.000,00
40.000,00
35.000,00
35.000,00

9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações;
9.8. autorizar, desde logo, se requerido, 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 os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de
qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor;
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9.9. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, bem como ao Ministério da Justiça e Segurança
Pública e à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, com a informação de que a
íntegra do relatório e do voto que o fundamentaram podem ser consultados no endereço eletrônico
www.tcu.gov.br/acordaos.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5333-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira (Relator).
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5334/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 034.483/2014-4.
2. Grupo I – Classe de Assunto II – Tomada de Contas Especial.
3. Responsáveis: Jose Maria Pereira Mendonca (075.354.813-53) e José Uilson Silva Brito
(178.380.023-20).
4. Unidade: Município de Araguanã/MA.
5. Relator: Ministro Jorge Oliveira.
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:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de
Assistência Social contra os ex-Prefeitos José Uilson Silva Brito e José Maria Pereira Mendonça em
razão da ausência de prestação de contas dos recursos do Programa de Proteção Social Básica e do
Programa de Proteção Social Especial repassados ao Município de Araguanã/MA no exercício de
2007.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara,
diante das razões expostas pelo Relator e de acordo com os pareceres da SecexTCE e do MPTCU, com
fundamento nos arts. 1º, inciso I; 12, § 3º; 16, inciso III, alíneas “a” e “c”, e §§2º e 3º; 19; 23, inciso
III, alínea “a”; 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso I, 209, incisos I e III,
210, 214, inciso III, alíneas “a” e “b”, 215 a 217, §§ 1º e 2º, e 267 do Regimento Interno, em:
considerar revéis José Uilson Silva Brito e José Maria Pereira Mendonça;
julgar irregulares suas contas;
condená-los ao recolhimento, ao Fundo Nacional de Assistência Social, das importâncias a
seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a contar das datas
abaixo discriminadas até a data da efetiva quitação dos débitos:
Responsabilidade solidária de José Uilson Silva Brito e de José Maria Pereira Mendonça
Data
07/02/2007
07/02/2007
16/02/2007
22/02/2007
07/03/2007
07/03/2007

Valor R$
4.500,00
3.553,00
4.500,00
3.553,00
4.500,00
3.553,00
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05/04/2007
4.500,00
09/04/2007
3.553,00
08/05/2007
4.500,00
09/05/2007
3.553,00
08/06/2007
4.500,00
08/06/2007
3.553,00
10/07/2007
4.500,00
10/07/2007
3.553,00
14/08/2007
3.553,00
15/08/2007
4.500,00
Total
64.424,00
Responsabilidade individual de José Maria Pereira Mendonça
Data

Valor R$

25/09/2007

4.500,00

01/10/2007

3.553,00

11/10/2007

4.500,00

17/10/2007

3.553,00

05/11/2007

3.553,00

23/11/2007

4.500,00

17/12/2007

4.500,00

18/12/2007

3.553,00

19/12/2007

3.553,00

28/12/2007
Total

4.500,00
40.265,00

aplicar multas de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a José Uilson Silva Brito e de R$ 20.000,00
(vinte mil reais) a José Maria Pereira Mendonça, a serem recolhidas ao Tesouro Nacional, atualizadas
monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em
vigor, se pagas após o vencimento do prazo abaixo estipulado;
fixar aos responsáveis prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem,
perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas acima imputadas;
autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações;
autorizar, se requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) prestações mensais
sucessivas, com incidência, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, dos correspondentes
acréscimos legais; fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação,
perante o Tribunal, do recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela
anterior, para comprovação dos recolhimentos das demais parcelas, com incidência, sobre cada valor
mensal, atualizado monetariamente, dos juros de mora devidos, na forma da legislação em vigor, e
alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará
vencimento antecipado do saldo devedor;
esclarecer a José Maria Pereira Mendonça que, caso se demonstre, por via recursal, a correta
aplicação dos recursos, mas não se justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser
afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, o que ensejará a aplicação da multa do art. 58,
inciso I, da Lei 8.443/1992;
dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Assistência Social e à
Procuradoria da República no Estado do Maranhão; com a informação de que a íntegra do Relatório e
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do Voto que a fundamentaram está disponível para consulta no endereço eletrônico
www.tcu.gov.br/acordaos.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5334-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira (Relator).
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5335/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 041.863/2020-8
2. Grupo I – Classe de Assunto: V – Aposentadoria
3. Interessado: Valda Silva Santana (177.066.375-49), ex-servidora
4. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região/BA
5. Relator: Ministro Jorge Oliveira
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e
de Benefícios Sociais (Sefip)
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos o ato de concessão inicial de aposentadoria a ex-servidora do
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região.
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara,
ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 71, incisos III e IX, da Constituição
Federal de 1988; 1º, inciso V; 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992; 1º, inciso VIII, 259, inciso II e
262, inciso II do Regimento Interno, bem como na Súmula-TCU 106, em:
9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Valda Silva Santana, negando-lhe registro;
9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária
até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada;
9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região que:
9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação:
9.3.1.1. promova o destaque das parcelas excedentes de “quintos/décimos” incorporadas pela
interessada em decorrência do exercício de funções comissionadas posteriormente a 08/04/1998,
transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante
decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115/CE;
9.3.1.3 informe a interessada sobre a deliberação deste Tribunal e a alerte de que o efeito
suspensivo, proveniente de eventual interposição de recurso, não a eximirá da devolução dos valores
indevidamente recebidos após a notificação, no caso de seu apelo não ser provido;
9.3.2. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação:
9.3.2.1. encaminhe o comprovante, com a data em que a interessada tomou conhecimento deste
acordão, bem como as informações sobre as providências implementadas para cumprimento do
subitem 9.3.1.1; e
9.3.2.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, submetendo-o a este
Tribunal.
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10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5335-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira (Relator).
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5336/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo TC 003.609/2020-0.
2. Grupo II – Classe V – Assunto: Aposentadoria.
3. Interessados: Anselmo Silva Cardoso (045.274.372-91); Carlos Alberto Paraíso Mynssen
(835.650.007-91); Carlos Henrique dos Santos Freire (344.213.787-04); Dulcenea Mazotto Calandrini
(849.254.007-97); Rubens Falcão Neto (518.439.357-91); Sandro Aloisio Duarte Faria (720.613.08791); Silvania de Souza Ferreira (771.076.597-15); Valdeci Aleixo Barreto (444.824.777-53).
4. Órgão/Entidade: Comando da Marinha.
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e
de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos os atos de Aposentadoria emitidos pelo Comando da Marinha;
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara,
ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1º, inciso V, 39, inciso I, da Lei
8.443/1992, 1º, inciso VIII, 259, inciso II, e 260, §§1º, 2º e 5º, do Regimento Interno, em:
9.1. considerar legais os atos de concessão de aposentadoria de Valdeci Aleixo Barreto, Rubens
Falcão Neto, Silvania de Souza Ferreira, Carlos Henrique dos Santos Freire, Dulcenea Mazotto
Calandrini, Anselmo Silva Cardoso e Sandro Aloisio Duarte Faria, autorizando-lhes os registros; e
9.2. considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de concessão de aposentadoria
de Carlos Alberto Paraíso Mynssen.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5336-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de
Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5337/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo TC 005.427/2020-7.
2. Grupo II – Classe V - Assunto: Aposentadoria.
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3. Interessados: Alcides Lucena, CPF 003.263.484-68 e Aníbal de Araújo Paiva, CPF
002.502.013-72.
4. Órgão/Entidade/ Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e
de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Aposentadoria, os Ministros do Tribunal de
Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art.
259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM em:
9.1. considerar prejudicada, pela perda do objeto, a análise de mérito dos atos constantes das
peças 2 e 3, relativos às aposentadorias de Alcides Lucena e de Aníbal de Araújo Paiva, nos termos do
§ 5º do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas;
9.2. dar ciência desta deliberação à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; e
9.3. arquivar os autos.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5337-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de
Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5338/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo TC 005.804/2020-5
2. Grupo II – Classe V - Assunto: Pensão Civil.
3. Interessada: Alaíde Santos Nascimento, CPF 344.136.426-00.
4. Órgão/Entidade/Unidade: Gerência Executiva do INSS em Belo Horizonte/MG.
5. Relator: Ministro - Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e
de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pensão Civil, os Ministros do Tribunal de Contas
da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso
II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM em:
9.1. considerar tacitamente registrado em 9/7/2018 o ato constante da peça 2, relativo à pensão
civil de Alaíde Santos Nascimento;
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9.2. encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal para a adoção dos
procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício das pensões civis, nos termos do subitem
9.2.1 do Acórdão 122/2021-Plenário;
9.3. dar ciência desta deliberação à Gerência Executiva do INSS em Belo Horizonte/MG.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5338-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de
Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5339/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo TC 006.956/2020-3.
2. Grupo II – Classe IV - Assunto: Atos de Admissão.
3. Interessadas: Iraci Luci Freire de Oliveira, CPF 815.900.597-00; Isalea Monteiro Pereira da
Silveira Santos, CPF 660.033.697-87.
4. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde.
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
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 2 (dois) atos de admissões realizadas pelo
Ministério da Saúde, submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc.
III do art. 71, da Constituição Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por
intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2º e 4º da Instrução Normativa TCU 78/2018,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara,
diante das razões expostas pelo Relator, em:
9.1. considerar, com fundamento no art. 260, § 5º, do Regimento Interno deste Tribunal,
prejudicados os atos nºs 95812/2019 e 96093/2019 (peças 2 e 3), atinentes às admissões, sob o regime
da contratação temporária prevista na Lei 8.745/1993, de Iraci Luci Freire de Oliveira e Isalea
Monteiro Pereira da Silveira, tendo em vista a perda de seus objetos; e
9.2. autorizar o arquivamento destes autos, assim que cumpridos os termos deste Acórdão.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5339-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de
Oliveira.
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ACÓRDÃO Nº 5340/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo TC 008.076/2017-0.
2. Grupo: I – Classe: II – Assunto: Tomada de Contas Especial.
3. Responsáveis: Adailton Martins (CPF 620.996.633-00), José Irlan Souza Serra (CPF
645.812.503-82), Lucenita Pereira Costa (CPF 329.345.723-15) e Suely Maria Verde Machado (CPF
137.282.023-04).
4. Órgão/Entidade/Unidade: Município de Pedro do Rosário/MA.
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE).
8. Representante legal: Nathália Carvalho da Silva (OAB/MA 20.085).
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo
Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de Adailton Martins e José Irlan Souza Serra, ex-Prefeitos, e de
Lucenita Pereira Costa, Suely Maria Verde Machado e Lucivaldo Barros da Cruz, ex-Secretários
Municipais de Saúde de Pedro do Rosário/MA, em razão de irregularidade na execução de despesas
com recursos do SUS nos exercícios de 2005, 2006 e 2013,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara,
ante as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por José Irlan Souza Serra em resposta à citação;
9.2. julgar, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea “c”, da Lei 8.443/1992,
irregulares as contas de Adailton Martins, Lucenita Pereira Costa, Suely Maria Verde Machado e José
Irlan Souza Serra;
9.3. condenar, com fundamento nos arts. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, Adaílton Martins
e Lucenita Pereira Costa, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixandolhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art.
214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo
Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das
datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em
vigor:

DATA DA
OCORRÊNCIA
5/4/2005
4/5/2005
22/11/2005
01/11/2005
24/01/2005
14/7/2005
15/8/2005
18/10/2005
15/09/2005
18/10/2005
20/9/2005
14/6/2005
18/5/2005
16/2/2005

VALOR
ORIGINAL (R$)
1.644,83
1.644,83
2.827,82
2.570,75
1.644,83
1.644,83
1.644,83
103,50
2.467,25
103,50
822,42
1.644,83
1.644,83
1.644,83
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9.4. condenar, com fundamento nos arts. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, Adaílton Martins
e Suely Maria Verde Machado, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo especificadas,
fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o
Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do
Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir
das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação
em vigor:

DATA DA
OCORRÊNCIA
04/12/2006
18/9/2006
18/4/2006
10/2/2006
20/3/2006
15/9/2006
11/05/2006
14/07/2006
27/12/2006
22/12/2005
07/07/2006
18/1/2006
04/09/2006
20/10/2006
16/5/2006
10/05/2006
10/05/2006
16/06/2006
04/08/2006
04/09/2006
26/12/2006
20/10/2006
04/09/2006
27/12/2006
07/07/2006
15/09/2006
16/05/2006
04/08/2006
23/10/2006

VALOR
ORIGINAL (R$)
2.827,82
2.827,82
2.827,82
2.827,82
2.827,82
1.765,73
2.827,82
2.827,82
2.137,47
2.827,83
1.765,73
2.827,82
2.137,47
2.137,47
1.765,73
2.137,47
1.765,73
2.827,82
2.137,47
1.765,73
2.827,82
1.765,73
2.827,82
1.765,73
2.137,47
2.137,47
2.137,47
1.765,73
2.827,82

9.5. condenar, com fundamento nos arts. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, José Irlan Souza
Serra ao pagamento da quantia de R$ 39.302,62 (trinta e nove mil, trezentos e dois reais, sessenta e
dois centavos), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado,
perante o tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos
cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora
calculados a partir 9/5/2013 até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em
vigor;
9.6. aplicar a José Irlan Souza Serra, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa no
valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para
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comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea “a”, do RI/TCU, o
recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste
Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em
vigor;
9.7. 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;
9.8. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, com
fundamento no art. 16, § 3º, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7º do art. 209 do Regimento Interno do TCU,
para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e
9.9. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5340-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de
Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5341/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo TC 012.057/2020-7.
2. Grupo II – Classe V – Assunto: Aposentadoria.
3. Interessados: Elias Martins da Silva (CPF 161.479.011-68); Romarico Marques da Costa
(CPF 137.520.301-00).
4. Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso.
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e
de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de dois atos de Aposentadoria, emitidos
pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara,
diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, ambos
da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em:
9.1. considerar tacitamente registrados em 29/7/2020 e 8/3/2021, respectivamente, os atos
constantes das peças 4 e 5, relativos às aposentadorias de Elias Martins da Silva e de Romarico
Marques da Costa;
9.2. encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal para a adoção dos
procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício das aposentadorias, nos termos do subitem
9.2.1 do Acórdão 122/2021-Plenário;
9.3. dar ciência desta deliberação à Universidade Federal de Mato Grosso.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
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12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5341-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de
Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5342/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo TC 012.236/2020-9.
2. Grupo II – Classe V – Assunto: Pensão Civil.
3. Interessadas: Alzenir Alecrim de Carvalho (597.609.234-91); Maria Dilza Moura Furtado
(130.634.644-49); Maria Salete da Silva Bezerra (914.502.334-49); Maria de Lourdes Freire da Cunha
(106.230.514-00)
4. Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
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 três atos de Pensão Civil, submetidos à apreciação
deste Tribunal para fins de registro, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara,
diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, ambos
da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em:
9.1. considerar tacitamente registrados em 26/11/2020, 11/12/2020 e 22/1/2021,
respectivamente, os atos constantes das peças 3 a 5, relativos às pensões civis instituídas por Airton
Câmara de Carvalho, Bianor de Sá Bezerra e Hugo Pires da Cunha;
9.2. encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal para a adoção dos
procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício das pensões civis, nos termos do subitem
9.2.1 do Acórdão 122/2021-Plenário;
9.3. dar ciência desta deliberação à Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5342-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de
Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5343/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo TC 012.494/2020-8.
2. Grupo II – Classe V – Assunto: Aposentadoria.
3. Interessado: Homero de Souza Cruz Neto (056.310.092-34).
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4. Órgão/Entidade/Unidade: Superintendência de Administração do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão em Roraima.
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que trata do ato de Aposentadoria de Homero de
Souza Cruz Neto, emitido pela Superintendência de Administração do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão em Roraima,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara,
diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, ambos
da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em:
9.1. considerar tacitamente registrado em 12/01/2021 o ato constante da peça 3, relativo à
aposentadoria de Homero de Souza Cruz Neto;
9.2. encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal para a adoção dos
procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício da aposentadoria, nos termos do subitem
9.2.1 do Acórdão 122/2021-Plenário;
9.3. dar ciência desta deliberação à Superintendência de Administração do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão em Roraima.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5343-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de
Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5344/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo TC 012.662/2019-4.
2. Grupo I – Classe V – Assunto: Aposentadoria.
3. Interessados: Jairo de Abreu (145.413.609-00); José Carlos Pontes (200.332.149-72); Luiz
Gonzaga Medeiros Ramos (166.772.269-72); Márcia Regina Livramento (573.573.079-72); Masae
Kawano (507.091.359-04).
4. Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa
Catarina.
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva.
7. Unidade Técnica:
Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Aposentadorias, os Ministros do Tribunal de
Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992 c/c o art.
259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM em:
9.1. considerar legais os atos constantes das peças 3 a 6, relativos às aposentadorias de José
Carlos Pontes, Luiz Gonzaga Medeiros Ramos, Márcia Regina Livramento e Masae Kawano,
autorizando-lhes os correspondentes registros, com ressalva em relação à falha que deixou de existir
(pagamento de rubrica judicial), nos termos do art. 260, §§ 1º e 4º, do Regimento Interno desta Corte
de Contas;
9.2. considerar ilegal o ato constante da peça 2, relativo à aposentadoria de Jairo de Abreu,
negando-lhe o correspondente registro, nos termos do art. 260, § 1º, do Regimento Interno desta Corte
de Contas;
9.3. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé, com fulcro
na Súmula 106, desta e. Corte de Contas
9.4. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina que:
9.4.1. em relação ao Sr. Jairo de Abreu:
9.4.1.1. comunique ao interessado, no prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento nos arts. 71,
inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, contados a partir
da ciência da presente deliberação, o inteiro teor deste Acórdão, e, após, faça cessar os pagamentos
decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa
omissa;
9.4.1.2. cadastre novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU no prazo de
30 (trinta) dias, nos termos dos arts. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3º, da Instrução
Normativa - TCU 78/2018;
9.4.1.3. alerte o interessado no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de
eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente
percebidos após a notificação; e
9.4.1.4. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovantes de
que o interessado teve ciência desta deliberação;
9.4.2. em relação ao Sr. Luiz Gonzaga Medeiros Ramos, no prazo de 15 (quinze) dias, esclareça
a natureza das rubricas “Dif.Proventos Apos EC 41-Judic” e “Decisao Judicial Trans Jug Apo”,
atualmente pagas, mas que não constaram do ato;
9.4.3. em relação à Sra. Márcia Regina Livramento, no prazo de 15 (quinze) dias, esclareça se o
pagamento relativo à “retribuição por titulação” atende ao disposto no art. 18, §2º, inciso III, da Lei
12772/2012 e, em caso negativo, proceda à correção do valor pago, a fim de que reflita a titulação
cadastrada no ato (“mestrado”), dê conhecimento da deliberação à interessada e envie comprovante da
data de sua ciência;
9.5. dar ciência desta deliberação ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Santa Catarina;
9.6. determinar à Sefip que:
9.6.1. retifique o “tipo de registro” dos atos, para que faça constar “inicial” em vez de
“alteração”; e
9.6.2. acompanhe o cumprimento das determinações elencadas no item 9.4 deste Acórdão.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5344-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
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13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de
Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5345/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo TC 013.326/2020-1.
2. Grupo: II – Classe: V – Assunto: Pensão Militar.
3. Interessados: Daniele Cardoso Lima, CPF 814.506.300-06; Jeferson Cardoso Lima, CPF
814.505.750-72; John Anderson Cardoso Lima, CPF 814.506.050-87; Miriam Florio Moreira, CPF
421.290.870-00; Solange Beatriz de Ávila Cardoso, CPF 955.154.100-68.
4. Órgão/Entidade/Unidade: Comando do Exército.
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
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 2 (dois) atos de Pensão Militar, submetidos à
apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição
Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema Sisac,
na forma dos arts. 2º, caput e inc. VI, e 4º, caput, da então vigente Instrução Normativa TCU 55/2007,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara,
diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, ambos
da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em:
9.1. considerar legal o ato constante da peça 3, relativo à pensão militar instituída por José
Roberto da Silva Lima em favor de Daniele Cardoso Lima, Jeferson Cardoso Lima, John Anderson
Cardoso Lima e Solange Beatriz de Ávila Cardoso, autorizando-lhe o registro, nos termos do § 1º do
art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas;
9.2. considerar tacitamente registrado, em 18/8/2020, o ato de alteração da pensão militar
instituída por João Pessoa Riograndense Moreira em favor de Miriam Florio Moreira (ato nº
10003428-08-2014-000154-9, peça 2);
9.3. encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal para, nos termos do subitem
9.2.1 do Acórdão 122/2021 – TCU – Plenário, a adoção dos procedimentos necessários com vistas à
revisão de ofício do ato de alteração da pensão militar instituída por João Pessoa Riograndense
Moreira em favor de Miriam Florio Moreira (ato nº 10003428-08-2014-000154-9);
9.4. dar ciência aos interessados acerca desta deliberação; e
9.5. autorizar o arquivamento destes autos, assim que cumpridos os termos deste Acórdão.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5345-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de
Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5346/2021 – TCU – 1ª Câmara
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1. Processo TC 013.348/2020-5.
2. Grupo II – Classe de Assunto: V – Pensão Militar.
3. Interessados: Delzuita Rodrigues Marques Carvalho, CPF 099.892.138-60;
Gustavo
Matheus Silva dos Santos, CPF 036.774.212-84; Horlene Carvalho Franco, 634.067.992-72; Iolanda
Rocha dos Santos, CPF 078.325.672-87; Mariluz Carvalho dos Santos, CPF 344.576.822-68; Marizeth
Rocha dos Santos, CPF 407.832.432-00; Regina Celia Murad, CPF 434.873.867-04.
4. Órgão/Entidade/Unidade: Comando do Exército.
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio 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 4 (quatro) atos de Pensão Militar, submetidos à
apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição
Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema Sisac,
na forma dos arts. 2º, caput e ins. VI, e 4º, caput, da Instrução Normativa TCU 55/2007,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara,
diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, ambos
da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em:
9.1. considerar legais os atos relativos às pensões militares instituídas por Julio Carvalho dos
Santos em favor de Gustavo Matheus Silva dos Santos, Horlene Carvalho Franco e Iolanda Rocha dos
Santos (peça 5 – inicial) e em favor de Gustavo Matheus Silva dos Santos, Horlene Carvalho Franco,
Mariluz Carvalho dos Santos e Marizeth Rocha dos Santos (peça 4 – reversão), autorizando-lhes o
registro, nos termos do § 1º do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas;
9.2. considerar, com fundamento no art. 260, § 5º, do Regimento Interno deste Tribunal,
prejudicado o ato nº 10003517-08-2014-000116-8 (peça 2), atinente ao ato de alteração de pensão de
Antônio Paulo Murad em favor de Regina Celia Murad, tendo em vista a perda de seu objeto;
9.3. considerar tacitamente registrado, em 2/9/2020, o ato inicial de pensão de Denimar Marques
Carvalho em favor de Delzuita Rodrigues Marques Carvalho (ato nº 10003517-08-2014-000061-7);
9.4. encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal para que:
9.4.1. realize diligência junto ao Comando da 12ª Região Militar, com vistas a que, no prazo de
30 (trinta) dias, encaminhe a este Tribunal cópia de documentação que comprove a dependência
econômica da Sra. Delzuita Rodrigues Marques Carvalho em relação a seu falecido filho Denimar
Marques Carvalho, a fim de averiguar se estaria preenchido, em relação ao ato nº 10003517-08-2014000061-7, o requisito previsto no inc. II do art. 7º da Lei 3.765/1960, na redação a ele conferida pela
Medida Provisória 2.215-10/2001;
9.4.2. caso não obtida, por intermédio da medida saneadora indicada no subitem precedente, a
devida comprovação da dependência econômica indicada, adote, nos termos do subitem 9.2.1 do
Acórdão 122/2021 – TCU – Plenário, os procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício do
ato inicial de pensão de Denimar Marques Carvalho em favor de Delzuita Rodrigues Marques
Carvalho (ato nº 10003517-08-2014-000061-7); e
9.5. dar ciência desta deliberação aos interessados e ao Comando da 12ª Região Militar.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5346-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
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13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de
Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5347/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo TC 013.403/2020-6.
2. Grupo II – Classe V – Assunto: Pensão Militar.
3. Interessadas: Aracoeli Franco Pacheco, CPF 028.371.487-50 - Falecida; Clara Damous
Pacheco, CPF 252.341.702-25; Cristiane Cristine Pereira Pacheco Conde, CPF 429.709.702-87;
Daniele Cristine Pereira dos Santos Chalu Pacheco, CPF 659.096.232-49; Dayany Gomes de Sousa
Passos, CPF 032.155.261-07; Lana Cristina Costa Miranda, CPF 610.514.977-87; Regina de Fátima
Costa Miranda de Araújo, CPF 549.467.357-04; Rita de Cassia Costa Miranda, CPF 549.467.007-49;
Vera Lúcia Miranda da Silva, CPF 776.309.397-87; Zulmira Jorge, CPF 800.493.037-91.
4. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica.
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal
e de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de 4 (quatro) atos de Pensão Militar, submetidos à
apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição
Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema Sisac,
na forma dos arts. 2º, caput e ins. VI, e 4º, caput, da Instrução Normativa TCU 55/2007,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara,
diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, ambos
da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em:
9.1. considerar tacitamente registrados, em 13/7/2020 o ato de reversão da pensão instituída por
Roberto Jorge em favor de sua irmã Zulmira Jorge (ato nº 10714944-08-2009-000111-5), em 8/9/2020
o ato de concessão inicial da pensão instituída por Roberto Luiz de Sousa Passos em favor de Dayany
Gomes de Sousa Passos (ato nº 10714944-08-2014-000216-0), em 31/8/2020 o ato de concessão
inicial da pensão instituída por Rolando Chalu Pacheco em favor de Aracoeli Franco Pacheco, Clara
Damous Pacheco, Cristiane Cristine Pereira Pacheco Conde e Daniele Cristine Pereira dos Santos
Chalu Pacheco (ato nº 10714944-08-2011-000107-7) e em 25/8/2020 o ato de concessão inicial da
pensão instituída por Sebastião Barreto Miranda em favor de Lana Cristina Costa Miranda, Regina de
Fatima Costa Miranda de Araújo, Rita de Cassia Costa Miranda e Vera Lucia Miranda da Silva (ato nº
10714944-08-2011-000971-0);
9.2. encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal para, nos termos do subitem
9.2.1 do Acórdão 122/2021 – TCU – Plenário, a adoção dos procedimentos necessários com vistas à
revisão de ofício do ato de reversão da pensão instituída por Roberto Jorge em favor de sua irmã
Zulmira Jorge (ato nº 10714944-08-2009-000111-5); e
9.3. dar ciência desta deliberação à Subdiretoria de Inativos e Pensionistas – Área Militar do
Comando da Aeronáutica.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
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12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5347-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de
Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5348/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo TC 013.531/2020-4.
2. Grupo I – Classe V – Assunto: Pensão Militar.
3. Interessadas: Hilda Pedroso Danzmann, CPF 954.894.100-78; Maria do Carmo Guedes, CPF
629.138.327-68; Martha de Assumpção Pereira, CPF 013.487.407-28; Nusa Lena Santana Cardoso,
CPF 186.913.077-49.
4. Órgão/Entidade/Unidade: Comando da Aeronáutica.
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio 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 3 (três) atos de Pensão Militar, submetidos à
apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição
Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema Sisac,
na forma dos arts. 2º, caput e inc. VI, e 4º, caput, da Instrução Normativa TCU 55/2007,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara,
diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, ambos
da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em:
9.1. considerar legais os atos constantes das peças 3 e 4, relativos às pensões militares em favor
das Sras. Martha de Assumpção Pereira e Hilda Pedroso Danzmann, autorizando-lhes o registro, nos
termos do § 1º do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas;
9.2. considerar tacitamente registrado, em 22/10/2020, o ato inicial de pensão de Ivan de Faria
Drummond em favor de Maria do Carmo Guedes e Nusa Lena Santana Cardoso (ato nº 10714944-082014-000381-7);
9.3. encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal para que:
9.3.1. realize diligência junto à Subdiretoria de Inativos e Pensionistas do Comando da
Aeronáutica, com vistas a que colha, da Sra. Nusa Lena Santana Cardoso, manifestação de opção pelos
benefícios legalmente acumuláveis, tendo em vista a indevida configuração, à vista do disposto no art.
29 da Lei 3.765/1960, de triplo benefício por meio do ato nº 10714944-08-2014-000381-7,
encaminhando a resposta obtida a este Tribunal – acompanhada da competente documentação
comprobatória –, ou informando a ausência de resposta, no prazo de 30 (trinta) dias;
9.3.2. caso não obtida, por intermédio da medida saneadora indicada no subitem precedente, a
devida comprovação da opção resolutória da indevida triplicidade de benefícios, adote, nos termos do
subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021 – TCU – Plenário, os procedimentos necessários com vistas à
revisão de ofício do ato inicial de pensão de Ivan de Faria Drummond em favor de Maria do Carmo
Guedes e Nusa Lena Santana Cardoso (ato nº 10714944-08-2014-000381-7);
9.3.3. retifique no formulário Sisac do ato de concessão da pensão militar instituída por Ivan
Pereira (ato nº 10714944-08-2012-000205-0) o campo referente à data do óbito do instituidor para
“23/2/2011”;
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9.3.4. retifique no formulário Sisac do ato de concessão de pensão militar instituída por Ivan de
Faria Drumond (ato nº 10714944-08-2014-000381-7) o campo referente a “Posto/Graduação Base para
Cálculo” para “Tenente-Coronel”; e
9.4. dar ciência desta deliberação às interessadas e à Subdiretoria de Inativos e Pensionistas do
Comando da Aeronáutica.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5348-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro que alegou impedimento na Sessão: Jorge Oliveira.
13.3. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.4. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de
Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5349/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo TC 016.337/2019-0.
2. Grupo II – Classe V – Assunto: Aposentadoria.
3. Interessados: Gilza Tranquilino de Souza, CPF 074.420.068-76; Hélio Vicente Canalli, CPF
825.017.858-00; Hiroshi Yamada, CPF 334.480.358-15; Ivan José Benatto, CPF 538.630.118-72;
Luzimara Rodrigues Palhas, CPF 015.198.218-08; Marcello Colombo Filho, CPF 824.615.548-20;
Maria Aparecida Pereira Dias, CPF 015.671.728-06.
4. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do INSS em Marília/SP.
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
7. Unidade Técnica:Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e
de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de 7 (sete) atos de Aposentadoria, submetidos à
apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição
Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema de
Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões (Sisac), na forma dos arts. 2º, caput e incs. I
a VI, e 4º, caput, da Instrução Normativa TCU 78/2018,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara,
diante das razões expostas pelo Relator, em:
9.1. considerar legais os atos constantes das peças 2, 4, 6 e 8, relativos, respectivamente, às
concessões iniciais de aposentadoria a Gilza Tranquilino de Souza (ato nº 10263071-04-2015-0000103), Hélio Vicente Canalli (ato nº 10263071-04-2015-000004-9), Luzimara Rodrigues Palhas (ato nº
10263071-04-2017-000006-0) e Maria Aparecida Pereira Dias (10263071-04-2012-000026-1),
autorizando-lhes o registro, nos termos do § 1º do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de
Contas;
9.2. considerar ilegais os atos constantes da peça 5 (ato nº 10263071-04-2016-000001-7),
relativo à alteração da aposentadoria de Ivan Jose Benatto, e 7 (ato nº 10263071-04-2013-000023-0),
atinente à concessão inicial da aposentadoria de Marcello Colombo Filho, negando-lhes o registro
correspondente, nos termos do § 1º do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas;
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9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência deste
Acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU;
9.4. determinar à Gerência Executiva do INSS em Marília/SP que:
9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, comunicando ao TCU, no
prazo de 15 dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno do
TCU, do art. 8º, caput, da Resolução-TCU 206/2007 e do art. 19, caput, da Instrução Normativa-TCU
78/2018;
9.4.2. emita novos atos de aposentadoria, livres da irregularidade apontada, submetendo-os ao
TCU, no prazo de trinta dias, consoante os arts. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3º, da
Instrução Normativa TCU 78/2018;
9.4.3. informe aos interessados nas aposentadorias consideradas ilegais que, no caso de não
provimento de recursos eventualmente interpostos, deverão ser repostos os valores recebidos após a
ciência deste Acórdão pela Gerência Executiva do INSS em Marília/SP;
9.4.4. comunique imediatamente aos interessados o teor desta deliberação, encaminhando ao
TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante das respectivas datas de ciência, nos termos do art. 4º,
§ 3º, da Resolução-TCU 170/2004;
9.5. destacar o ato constante da peça 3 (ato nº 10263071-04-2017-000004-4), relativo à alteração
da aposentadoria de Hiroshi Yamada, constituindo-se apartado, para apreciação em conjunto com os
atos inicial e de alteração anterior que se encontram na base dados do sistema Sisac/e-Pessoal (atos nºs
10263071-04-2014-000003-8 e 1170/2019), ainda pendentes de encaminhamento ao Tribunal;
9.6. realizar diligência junto à Gerência Executiva do INSS em Marília/SP, com vistas a que, no
âmbito do apartado referido no item precedente, no prazo de 30 (trinta) dias, adote as providências
necessárias com vistas ao encaminhamento a este Tribunal, nos moldes preconizados no caput do art.
4º da Instrução Normativa TCU 78/2018, dos atos relativos à concessão inicial de aposentadoria a
Hiroshi Yamada e à alteração desse benefício com início de vigência em 16/1/2014, ao que consta
registrados, no sistema Sisac/e-Pessoal, sob os nºs 10263071-04-2014-000003-8 e 1170/2019;
9.7. determinar à Sefip que:
9.7.1. verifique a implementação das medidas determinadas nos itens 9.4.1 a 9.4.4 supra; e
9.7.2. arquive os presentes autos, cumpridos os termos deste Acórdão.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5349-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de
Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5350/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo TC 021.240/2016-7.
2. Grupo I – Classe II – Assunto: Tomada de Contas Especial.
3. Responsáveis: Bartolomeu Dias da Cruz (CPF: 125.931.335-20) e Núcleo de Resgate e
Preservação da Cultura Afro-Brasileira/OMI-DUDU ARTES (CNPJ: 04.699.665/0001-96).
4. Órgão/Entidade/Unidade: Núcleo de Resgate e Preservação da Cultura Afro-Brasileira/OMIDUDU ARTES.
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva.
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7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE).
8. Representante legal: Narlison Borges de Sales (CPF 237.288.335-68).
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela
Fundação Cultural Palmares (FCP), do Ministério da Cultura, em desfavor de Bartolomeu Dias da
Cruz, Diretor-Presidente do Núcleo de Resgate e Preservação da Cultura Afro-Brasileira/OMI-DUDU
ARTES, em razão da não aprovação da prestação de contas do Convênio 42/2006 (Siafi 577590),
tendo por objeto a realização de parte do Projeto Cultura Afro-Brasileira em Salvador: registro,
intercâmbio e mobilização,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara,
ante as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. considerar revéis Bartolomeu Dias da Cruz e o Núcleo de Resgate e Preservação da Cultura
Afro-Brasileira/OMI-DUDU ARTES, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992;
9.2. julgar irregulares as contas de Bartolomeu Dias da Cruz e do Núcleo de Resgate e
Preservação da Cultura Afro-Brasileira/OMI-DUDU ARTES, 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, condenando-os,
solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 238.440,00 (duzentos e trinta e oito mil, quatrocentos e
quarenta reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja
comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno), o recolhimento
da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de
mora calculados a partir de 27/12/2006 até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na
legislação em vigor;
9.3. aplicar a Bartolomeu Dias da Cruz e ao Núcleo de Resgate e Preservação da Cultura AfroBrasileira/OMI-DUDU ARTES, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa individual no
valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da
notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea “a”, do
RI/TCU, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente
desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na
forma da legislação em vigor;
9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial
das dívidas caso não atendidas as notificações;
9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, com
fundamento no art. 16, § 3º, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7º do art. 209 do Regimento Interno do TCU,
para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e
9.6. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5350-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de
Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5351/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo TC 023.375/2020-5.
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2. Grupo II – Classe IV - Assunto: Admissão.
3. Interessados: Thayná Larissa Aguilar dos Santos, CPF 091.878.506-56; Luciana Souza
Chavasco Vargas, CPF 059.603.346-07; Laura Machado do Nascimento, CPF 014.058.690-38;
Amanda Naves Berchez, CPF 081.343.516-11; Ronaldo Hernandes, CPF 090.984.086-56; Túlio de
Almeida Hermes, CPF 112.449.136-85; Matheus Venga Mendes, CPF 081.315.066-30, e Maurício
Megda de Andrade Júnior, CPF 084.619.606-96.
4. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alfenas/MG.
5. Relator: Ministro - Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Admissão, os Ministros do Tribunal de Contas da
União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II,
do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM em:
9.1. considerar legais os atos constantes das peças 5/9, relativos às admissões de Amanda Naves
Berchez, Ronaldo Hernandes, Túlio de Almeida Hermes, Matheus Venga Mendes e de Maurício
Megda de Andrade Júnior, autorizando-lhes o registro, nos termos do art. 260, § 1º, do Regimento
Interno desta Corte de Contas;
9.2. considerar prejudicada, pela perda do objeto, a análise de mérito dos atos constantes das
peças 2, 3 e 4, relativos às admissões de Thayná Larissa Aguilar dos Santos, Luciana Souza Chavasco
Vargas e de Laura Machado do Nascimento, nos termos do § 5º do art. 260 do Regimento Interno
desta Corte de Contas;
9.3. dar ciência desta deliberação à Universidade Federal de Alfenas/MG; e
9.4. arquivar os autos.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5351-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de
Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5352/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo TC 023.405/2020-1.
2. Grupo II – Classe IV - Assunto: Admissão.
3. Interessados: Jeanne Chaves Rodrigues, CPF 133.606.927-99; Joana Maia Simoni, CPF
106.606.647-71; Vanessa Santos Vitorino, CPF 131.812.797-14; Mauro Vitor dos Santos Moura, CPF
127.181.347-55; Regina Gonçalves Soares, CPF 036.385.316-27; Robnei Bonifácio de Oliveira, CPF
140.388.827-21; Otávio Kaminski de Oliveira, CPF 043.974.649.36; Daniela Szilard Le Cocq D
Oliveira, CPF 831.822.920-72; Natália Gattass Ferreira Soares Pereira, CPF 017.529.221-31, e Luan
Ghezzi Ferreira Pinho, CPF 056.947.767-04.
4. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro.
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5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Admissão, os Ministros do Tribunal de Contas da
União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II,
do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM em:
9.1. considerar legal o ato constante da peça 3, relativo à admissão de Joana Maia Simoni,
autorizando-lhe o registro, nos termos do art. 260, § 1º, do Regimento Interno desta Corte de Contas;
9.2. considerar prejudicada, pela perda do objeto, a análise de mérito dos atos constantes das
peças 2 e 4/11, relativos às admissões de Jeanne Chaves Rodrigues, Vanessa Santos Vitorino, Mauro
Vitor dos Santos Moura, Regina Gonçalves Soares, Robnei Bonifácio de Oliveira, Otávio Kaminski de
Oliveira, Daniela Szilard Le Cocq D Oliveira, Natália Gattass Ferreira Soares Pereira, e de Luan
Ghezzi Ferreira Pinho, nos termos do § 5º do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas;
9.3. dar ciência desta deliberação à Universidade Federal do Rio de Janeiro; e
9.4. arquivar os autos.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5352-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de
Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5353/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo TC 025.267/2020-5.
2. Grupo II – Classe IV - Assunto: Admissão.
3. Interessados: Alice Melo Ribeiro, CPF 828.551.101-49; Carolina Musso, CPF 004.822.32129; Vitor João Ramos Alves, CPF 071.898.167-71; Flávia Silva Arbex Borim, CPF 214.002.828-70;
Morgana de Souza Alcântara, CPF 008.904.771-08; Thales Neves de Abreu, CPF 027.666.301-20, e
Danillo Fernandes Pereira, CPF 023.086.781-27.
4. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro.
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Admissão, os Ministros do Tribunal de Contas da
União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos
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arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II,
do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM em:
9.1. considerar legais os atos constantes das peças 4/8, relativos às admissões de Vitor João
Ramos Alves, Flávia Silva Arbex Borim, Morgana de Souza Alcântara, Thales Neves de Abreu e de
Danillo Fernandes Pereira, autorizando-lhes o registro, nos termos do art. 260, § 1º, do Regimento
Interno desta Corte de Contas;
9.2. considerar prejudicada, pela perda do objeto, a análise de mérito dos atos constantes das
peças 2 e 3, relativos às admissões de Alice Melo Ribeiro e de Carolina Musso, nos termos do § 5º do
art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas;
9.3. dar ciência desta deliberação à Fundação Universidade de Brasília; e
9.4. arquivar os autos.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5353-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de
Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5354/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo TC 025.473/2017-4.
2. Grupo: I – Classe de assunto: II – Tomada de Contas Especial.
3. Responsáveis: Manoel Francisco Monteles Neto (CPF 005.523.283-32), Genário Alves Viana
(CPF 869.878.523-91), Júlio César Almeida Neto (CPF 351.381.063-68), Jairo Lisboa de Sousa (CPF
623.889.673-68), Município de Anapurus/MA (CNPJ 06.116.461/0001-00) e as empresas EMM Mota
& Cia Ltda. (CNPJ 01.778.563/0001-78) e COLMED-Distribuidora de Medicamentos Ltda (CNPJ
11.252.183/0001-59).
4. Órgão/Entidade/Unidade: Município de Anapurus/MA.
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE).
8. Representantes legais: Julianna Maria Carvalho Vasconcelos (OAB/PI 4416) representado
EMM Mota & Cia Ltda.; e Fernando César Vilhena Moreira Lima Júnior (OAB/MA 14.169)
representando Júlio César Almeida Neto.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo
Nacional de Saúde/MS (FNS) em desfavor de Manoel Francisco Monteles Neto, Secretário Municipal
de Saúde de 10/8/2009 a 5/4/2012, Genário Alves Viana, Secretário Municipal de Saúde de 5/4/2012 a
2/5/2016, Júlio César Almeida Neto, Secretário Municipal de Finanças de 2/1/2009 a 2/8/2016, Jairo
Lisboa de Sousa, Coordenador de Finanças de 2/1/2009 a 2/8/2016 e Cleomaltina Moreira Monteles,
Prefeita Municipal de Anapurus/MA de 1º/1/2009 a 31/12/2016, em razão da impugnação parcial das
despesas realizadas com recursos repassados pelo FNS ao município de Anapurus/MA, na modalidade
fundo a fundo, nos exercícios de 2010 a 2013,
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. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Júlio César Almeida Neto e Jairo Lisboa de
Sousa;
9.2. julgar, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Lei
8.443/1992, irregulares as contas de Manoel Francisco Monteles Neto, Genário Alves Viana, Júlio
César Almeida Neto, Jairo Lisboa de Sousa, das empresas EMM Mota & Cia Ltda. e COLMEDDistribuidora de Medicamentos Ltda., e do Município de Anapurus/MA;
9.3. condenar, com fundamento nos arts. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, Manoel
Francisco Monteles Neto, Júlio Cesar Almeida Neto e Jairo Lisboa de Sousa, e da empresa EMM Mota
& Cia Ltda., solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de
quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III,
alínea “a”, do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde,
atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência
indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor:

Data de ocorrência

Valor (R$)

08/04/2010

18.933,80

16/04/2010

7.098,25

18/05/2010

9.774,12

09/07/2010

884,45

03/08/2010

378,90

04/08/2010

4.357,48

13/08/2010

2.456,25

28/08/2010

9.922,70

08/09/2010

312,00

09/09/2010

4.143,00

13/09/2010

250,50

13/09/2010

1.625,82

29/09/2010

418,95

01/10/2010

27,00

26/10/2010

828,24

12/11/2010

1.331,23

12/11/2010

828,24

23/11/2010

6.999,86

02/12/2010

17.178,42

10/12/2010

261,60

15/12/2010

1.221,52

21/12/2010

2.680,54
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Data de ocorrência

Valor (R$)

21/12/2010

921,99

18/02/2011

15.319,64

08/04/2011

36.863,12

16/05/2011

10.787,97

20/06/2011

15.558,98

20/09/2011

17.056,44

28/09/2011

7.173,40

21/12/2011

29.467,14

21/12/2011

41.427,43

02/02/2012

15.110,00

02/02/2012

14.936,54

02/02/2012

41.690,98

02/02/2012

4.621,73

9.4. condenar, com fundamento nos arts. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, Genário Alves
Viana, Júlio Cesar Almeida Neto e Jairo Lisboa de Sousa, e a empresa EMM Mota & Cia Ltda.,
solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a
contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do
Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada
monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até
a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor:

Data de ocorrência

Valor (R$)

18/04/2012

41.248,56

18/04/2012

16.867,53

08/06/2012

11.403,70

08/06/2012

60.788,90

08/06/2012

24.058,65

08/06/2012

1.983,00

21/06/2012

2.383,00

31/07/2012

11.303,94

31/07/2012

34.399,71

16/11/2012

16.992,66

24/12/2012

15.647,21

24/12/2012

11.313,26
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31/12/2012

7.206,17

31/12/2012

2.900,46

13/03/2013

11.033,76

9.5. condenar, com fundamento nos arts. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, Genário Alves
Viana, Júlio Cesar Almeida Neto e Jairo Lisboa de Sousa, e a empresa COLMED-Distribuidora de
Medicamentos Ltda., solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhes o
prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214,
inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional
de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas de
ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor:

Data de ocorrência

Valor (R$)

10/04/2013

60.128,5
0

10/04/2013

18.873,3
0

10/04/2013

5.500,00

17/05/2013

39.860,0
0

17/05/2013

12.633,7
0

25/06/2013

6.598,48

25/06/2013

85,20

25/06/2013

4.483,16

25/06/2013

2.207,00

25/06/2013

8.986,72

25/06/2013

5.215,40

25/06/2013

6.924,23

25/07/2013

17.000,3
0

28/08/2013

717,18

28/08/2013

5.186,60

28/08/2013

5.557,18

28/08/2013

19.040,0
0

20/09/2013

9.664,60

20/09/2013

432,60
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Data de ocorrência

Valor (R$)

20/09/2013

744,00

20/09/2013

932,65

20/09/2013

1.158,10

20/09/2013

13.058,5
0

9.6. condenar, com fundamento nos arts. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, Genário Alves
Viana, Júlio Cesar Almeida Neto e Jairo Lisboa de Sousa, solidariamente, ao pagamento das quantias
abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja
comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno), o recolhimento
da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de
mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma
prevista na legislação em vigor:

Data de
ocorrência

Valor (R$)

04/09/2012

80.000,00

01/10/2012

75.000,00

19/10/2012

28.000,00

19/10/2012

7.000,00

9.7. condenar, com fundamento nos arts. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, o Município de
Anapurus/MA ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a
contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do
Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada
monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até
a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor:

Data de ocorrência

Valor (R$)

19/05/2010

9.600,00

27/05/2010

3.000,00

23/06/2010

3.000,00

02/07/2010

9.600,00

16/07/2010

3.000,00

16/07/2010

9.600,00

23/08/2010

9.600,00

02/09/2010

6.000,00
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Data de ocorrência

Valor (R$)

15/09/2010

6.000,00

15/09/2010

9.600,00

20/10/2010

9.600,00

29/10/2010

6.000,00

18/11/2010

6.000,00

18/11/2010

9.600,00

17/12/2010

9.600,00

04/01/2011

6.000,00

20/01/2011

6.000,00

20/01/2011

9.600,00

17/02/2011

9.600,00

24/02/2011

6.000,00

17/03/2011

6.000,00

17/03/2011

9.600,00

14/04/2011

6.000,00

14/04/2011

9.600,00

20/05/2011

6.000,00

20/05/2011

9.600,00

17/06/2011

6.300,00

21/06/2011

10.050,00

19/02/2011

6.300,00

22/07/2011

10.050,00

19/08/2011

6.300,00

19/08/2011

10.050,00

22/09/2011

10.050,00

26/09/2011

6.300,00

17/10/2011

6.300,00

23/11/2011

3.150,00

19/12/2011

3.150,00

12/01/2012

3.150,00

02/03/2012

6.300,00

29/03/2012

6.300,00

18/04/2012

6.690,00
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Data de ocorrência

Valor (R$)

23/05/2012

6.690,00

08/06/2012

883,00

21/06/2012

6.690,00

20/07/2012

6.690,00

10/08/2012

2.383,00

24/08/2012

2.683,00

24/08/2012

6.690,00

20/09/2012

6.690,00

11/10/2012

2.683,00

22/10/2012

6.690,00

23/11/2012

2.683,00

23/11/2012

6.690,00

14/12/2012

2.683,00

18/12/2012

6.690,00

21/12/2012

871,00

03/01/2013

6.690,00

01/02/2013

2.383,00

21/02/2013

6.690,00

22/02/2013

2.780,97

21/03/2013

6.690,00

22/03/2013

950,00

22/03/2013

2.462,00

22/04/013

21.390,00

25/04/2013

962,00

25/04/2013

950,00

03/05/2013

10.035,00

22/05/2013

962,00

22/05/2013

950,00

23/05/2013

10.035,00

24/05/2013

10.695,00

25/06/2013

962,00

25/06/2013

950,00

25/06/2013

10.035,00
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Data de ocorrência

Valor (R$)

25/06/2013

10.695,00

23/07/2013

950,00

23/07/2013

962,00

25/07/2013

10.035,00

21/08/2013

950,00

21/08/2013

962,00

26/08/2013

10.035,00

19/09/2013

950,00

19/09/2013

962,00

9.8. aplicar aos responsáveis, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa individual
nos valores abaixo especificados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para
comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea “a”, do RI/TCU, o
recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data
deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da
legislação em vigor:

Responsável
Manoel Francisco Monteles Neto
Genário Alves Viana
Júlio César Almeida Neto
Jairo Lisboa de Sousa
EMM Mota & Cia Ltda.
COLMED-Distribuidora de Medicamentos Ltda.

Multa (R$)
28.000,00
32.000,00
75.000,00
75.000,00
46.000,00
18.000,00

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. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão com
fundamento no art. 16, § 3º, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7º do art. 209 do Regimento Interno do TCU,
para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e
9.11. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5354-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de
Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5355/2021 – TCU – 1ª Câmara
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1. Processo TC 026.869/2020-9.
2. Grupo I – Classe V – Assunto: Aposentadoria.
3. Interessada: Liliana Prado Pontes, CPF 066.046.628-70.
4. Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional Federal da 3ª Região.
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Aposentadoria, com fundamento nos arts. 1º,
inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do
Regimento Interno desta Corte de Contas,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara,
ante as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 2, relativo à aposentadoria de Liliana Prado Pontes,
negando-lhe o correspondente registro, nos termos do art. 260, § 1º, do Regimento Interno desta Corte
de Contas;
9.2. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé, com fulcro
na Súmula 106, desta e. Corte de Contas;
9.3. determinar ao órgão de origem que:
9.3.1. comunique à interessada, no prazo de 15 (quinze) dias com fundamento nos arts. 71, inciso
IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, contados a partir da
ciência da presente deliberação, o inteiro teor deste Acórdão, e, após, faça cessar os pagamentos
decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa
omissa;
9.3.2. promova o destaque da parcela de quintos incorporada pelo exercício de função
comissionada entre 8/4/1998 e 4/9/2001, transformando-a em “Parcela Compensatória” a ser absorvida
por quaisquer reajustes futuros, consoante modulação estabelecida pelo STF no âmbito do RE
638.115/CE, comunicando a este Tribunal as providências adotadas, a teor dos arts. 262, caput, do
Regimento Interno e 8º, caput, da Resolução 206/2007;
9.3.3. alerte a Sr.ª Liliana Prado Pontes no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da
interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores
indevidamente percebidos após a notificação;
9.3.4. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovantes de que
a interessada teve ciência desta deliberação;
9.4. dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região;
9.5. determinar à Sefip que:
9.5.1. acompanhe o cumprimento das determinações elencadas nos itens 9.3.1 a 9.3.4 deste
Acórdão; e
9.5.2. arquive os autos.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5355-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
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13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de
Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5356/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo TC 028.018/2020-6.
2. Grupo I – Classe V – Assunto: Aposentadoria.
3. Interessada: Maria do Socorro Paixão Félix Cavalcanti, CPF 407.481.974-00.
4. Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Alagoas/AL.
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Aposentadoria, com fundamento nos arts. 1º,
inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do
Regimento Interno desta Corte de Contas,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara,
ante as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 2, relativo à aposentadoria de Maria do Socorro
Paixão Félix Cavalcanti, negando-lhe o correspondente registro, nos termos do art. 260, § 1º, do
Regimento Interno desta Corte de Contas;
9.2. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé, com fulcro
na Súmula 106, desta e. Corte de Contas;
9.3. determinar ao órgão de origem que:
9.3.1. comunique à interessada, no prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento nos arts. 71,
inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, contados a partir
da ciência da presente deliberação, o inteiro teor deste Acórdão, e, após, faça cessar os pagamentos
decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa
omissa;
9.3.2. promova o destaque das parcelas de quintos incorporadas pelo exercício de funções
comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, transformando-as em “Parcela Compensatória” a ser
absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante modulação estabelecida pelo STF no âmbito do
RE 638.115/CE, comunicando a este Tribunal as providências adotadas, a teor dos arts. 262, caput, do
Regimento Interno e 8º, caput, da Resolução 206/2007;
9.3.3. alerte a Sr.ª Maria do Socorro Paixão Félix Cavalcanti no sentido de que o efeito
suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da
devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação;
9.3.4. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovantes de que
a interessada teve ciência desta deliberação;
9.4. dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Alagoas/AL;
9.5. determinar à Sefip que:
9.5.1. acompanhe o cumprimento das determinações elencadas nos itens 9.3.1 a 9.3.4 deste
Acórdão; e
9.5.2. arquive os autos.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
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11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5356-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de
Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5357/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo TC 029.141/2017-6.
2. Grupo I - Classe II - Assunto: Tomada de Contas Especial.
3. Responsáveis: Associação dos Irrigantes do Perímetro Irrigado Tabuleiros de São Bernardo
(07.468.071/0001-62); Lourival dos Santos Brandão (354.764.863-72).
4. Órgão/Entidade/Unidade: Entidades/Órgãos do Governo do Estado do Maranhão.
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE).
8. Representação legal: Representação legal: Maurilio Soares da Silva (OAB 2.846-PI).
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, instaurada pelo
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), em desfavor do Sr. Lourival dos Santos
Brandão e da Associação dos Irrigantes do Perímetro Público Irrigado Tabuleiros de São Bernardo
(Asitasb/MA), em razão da não execução do objeto do Convênio PGE 12/2005 (Siafi 297.604 e
554.291) em conformidade com o plano de trabalho, da ausência de documentação complementar e do
não atingimento do alcance social pretendido,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1ª Câmara,
ante as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. considerar revel a Associação dos Irrigantes do Perímetro Irrigado Tabuleiros de São
Bernardo, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992;
9.2. rejeitar as alegações de defesa do Lourival dos Santos Brandão;
9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Lourival dos Santos Brandão e da Associação dos
Irrigantes do Perímetro Irrigado Tabuleiros de São Bernardo, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16,
inciso III, alíneas “b” e “c”, e §2º, da Lei 8.443/1992, condenando-os em solidariedade, com base nos
arts. 19, caput, e 23, inciso III, da mesma Lei, ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, com
a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem perante o Tribunal (art.
214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno) o recolhimento da dívida aos cofres do
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), atualizada monetariamente e acrescida dos
juros de mora, calculados a partir da respectiva data de ocorrência, até a data dos recolhimentos, na
forma prevista na legislação em vigor;

Valor Original (R$)
1.973.136,50
2.540.761,00
68.592,42

Data da Ocorrência
22/12/2006
8/2/2008
19/4/2012

Débito/Crédito
D
D
C
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9.4. aplicar ao Sr. Lourival dos Santos Brandão e à Associação dos Irrigantes do Perímetro
Público Irrigado Tabuleiros de São Bernardo, individualmente, com fundamento no art. 19, caput, da
Lei 8.443/1992, multa prevista no art. 57 da mesma Lei, c/c art. 267 do Regimento Interno do TCU, no
valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da
notificação, para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do
Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno do TCU), atualizada
monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o
vencimento, na forma da legislação em vigor;
9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial
das dívidas, caso não atendida as notificações;
9.6. remeter cópia deste Acórdão 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 do TCU, para
adoção das medidas cabíveis; e
9.7. enviar cópia desta deliberação ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, para
ciência.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5357-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de
Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5358/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo TC 029.444/2017-9.
2. Grupo I – Classe II - Assunto: – Tomada de Contas Especial.
3. Responsável: Antônio Marcos Bezerra Miranda (569.642.423-68).
4. Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Bom Lugar - MA.
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE).
8. Representações legais:
8.1. Eriko José Domingues da Silva Ribeiro (4835/OAB-MA) e outros, representando Antônio
Marcos Bezerra Miranda.
8.2. Erika Luana Lima Durans (14.156/OAB-MA), representando a Prefeitura Municipal de Bom
Lugar - MA.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (Fnde) em desfavor do Sr. Antônio Marcos Bezerra
Miranda, ex-Prefeito Municipal de Bom Lugar/MA, em razão de irregularidades na execução dos
recursos repassados ao município, no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do
Escolar - Pnate, no exercício de 2006,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1ª Câmara,
ante as razões expostas pelo Relator, em:
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9.1. julgar irregulares as contas do responsável Sr. Antônio Marcos Bezerra Miranda, ex-Prefeito
do Município de Bom Lugar/MA (gestão 2005-2008), com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso
III, alínea “c”, 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1º inciso I, 209, inciso III, 210
e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, e condená-lo ao pagamento das importâncias a seguir
especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante este Tribunal
(art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizadas monetariamente e acrescidas de
juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma da
legislação em vigor:

Data de
Ocorrência
11/4/2006
12/4/2006
4/7/2006
28/7/2006
4/10/2006
3/11/2006
5/12/2006
18/12/2006

Valor (R$)
18.492,05
18.492,05
18.492,05
18.492,05
18.492,05
18.492,05
18.492,05
18.492,09

9.2. 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
9.3. encaminhar cópia deste Acórdão à 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.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5358-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de
Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5359/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo TC 031.749/2019-4.
2. Grupo: II – Classe: V – Assunto: Pensão Militar.
3. Interessadas: Conceição Apparecida Prata, CPF 699.900.341-68; Estefânia do Carmo Bugarin,
CPF 054.169.187-21; Geni Câmara Ribeiro, CPF 025.144.284-59; Laura Catarina Costa dos Santos,
CPF 011.210.300-68; Leny Gomes Souza, CPF 143.631.778-96; Lourdes Aurelina de Souza, CPF
079.202.227-02; Marialba de Lima Mendes, CPF 007.989.692-88; Nadir Molina Espíndola, CPF
217.742.068-70; Odalea Tristão Sotto, CPF 765.744.237-91; Wanda Martins Araújo, CPF
535.256.555-68.
4. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica.
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
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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 10 (dez) atos de Pensão Militar, submetidos à
apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição
Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema ePessoal, na forma dos arts. 2º e 4º da Instrução Normativa TCU 78/2018,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara,
diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, ambos
da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em:
9.1. considerar, com fundamento no art. 260, § 5º, do Regimento Interno deste Tribunal,
prejudicados os atos nºs 37357/2017, 80749/2018, 83785/2018, 84612/2018, 86664/2018, 89980/2018,
90459/2018, 93653/2018, 96230/2018 e 4271/2019 (peças 2 a 11), atinentes às pensões militares em
favor de Laura Catarina Costa dos Santos, Conceição Apparecida Prata, Geni Câmara Ribeiro,
Estefânia do Carmo Bugarin, Odalea Tristão Sotto, Lourdes Aurelina de Souza, Wanda Martins
Araújo, Marialba de Lima Mendes, Nadir Molina Espindola e Leny Gomes Souza, tendo em vista a
perda de seus objetos;
9.2. autorizar o arquivamento destes autos, assim que cumpridos os termos deste Acórdão.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5359-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de
Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5360/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo TC 032.585/2017-9.
2. Grupo I – Classe II – Assunto: Tomada de Contas Especial.
3. Responsável: Fernando Alberto Cabral da Cruz, ex-Prefeito (CPF 123.709.592-15).
4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Curuçá/PA.
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em desfavor do Sr. Fernando Alberto
Cabral da Cruz, ex-Prefeito do Município de Curuçá/PA (gestão 2009-2012), em decorrência da não
aprovação da prestação de contas final do Convênio 708.845/2009, que repassou à municipalidade o
total de R$ 1.273.711,41 em recursos federais no período de 22/3/2010 a 20/7/2011, com vistas à
execução de obras de complementação de 55,20 km de estradas vicinais, localizadas na Reserva
Extrativista Mãe Grande de Curuçá/PA,
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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. julgar irregulares as contas do Sr. Fernando Alberto Cabral da Cruz, 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 os arts. 1º, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno deste
Tribunal, 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 o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”,
do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (Incra), 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$)
64.258,48
43.100,00
147.427,16

DATA
30/12/2010
25/1/2011
22/3/2012

9.2. aplicar ao Sr. Fernando Alberto Cabral da Cruz a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992
c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta 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 deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o
vencimento, na forma da legislação em vigor;
9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial
da dívida caso não atendidas as notificações;
9.4. enviar cópia desta deliberação ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e ao
responsável, para ciência; e
9.5. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos
do art. 16, § 3º, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5360-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de
Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5361/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo TC 034.918/2017-5
2. Grupo: I - Classe: II - Assunto: Tomada de Contas Especial.
3. Responsável: Luís Gonzaga Barros (CPF 557.250.153-00).
4. Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de São Bento – MA.
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial – SecexTCE.
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8. Representação legal: Sâmara Santos Noleto – OAB/MA 12.996.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo
Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, em desfavor do Sr. Luís Gonzaga Barros, ex-Prefeito
de São Bento/MA, gestão 2005-2008, em razão da não comprovação da boa e regular gestão dos
recursos repassados ao referido Município pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), no
exercício de 2008, na modalidade fundo a fundo, a título de cofinanciamento federal de ações
continuadas de assistência social, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), e que
tinham por objeto a execução dos serviços de Proteção Social Básica - PSB e Proteção Social Especial
– PSE,
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 do Sr. Luís Gonzaga Barros (CPF 557.250.153-00), ex-Prefeito
Municipal de São Bento – MA, gestão 2005-2008, 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, condenando-o ao pagamento das quantias
a seguir especificadas, fixando-se o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove,
perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos
cofres da Fundação Nacional de Assistência Social – FNAS, 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 de ocorrência
29/4/2008

Valor histórico (R$)
5.000,00

29/4/2008

5.000,00

29/4/2008

5.000,00

9/5/2008

7.000,00

10/6/2008

5.500,00

4/7/2008

2.700,00

14/7/2008

5.000,00

14/7/2008

5.000,00

1/9/2008

3.000,00

5/12/2008

4.000,00

17/6/2008

600,74

23/7/2008

600,74

27/8/2008

600,60

22/9/2008

600,74

30/10/2008

600,74

4/12/2008

600,74

26/12/2008

600,74

2/5/2008

500,00

26/5/2008

950,00

27/5/2008

1.000,00
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Data de ocorrência
17/6/2008

Valor histórico (R$)
784,00

24/6/2008

1.000,00

27/8/2008

989,00

27/8/2008

975,00

22/9/2008

975,00

22/9/2008

404,62

22/9/2008

404,62

23/10/2008

875,00

4/12/2008

952,00

31/10/2008

927,00

30/10/2008

975,00

5/12/2008

420,00

26/12/2008

975,00

26/12/2008

404,62

11/7/2008

987,50

28/7/2008

975,00

28/7/2008

750,00

9.2. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial
da dívida caso não atendida a notificação;
9.3. encaminhar cópia deste Acórdão à Secretaria Especial de Desenvolvimento Social e ao
Responsável, para ciência; e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3º
do art. 16 da Lei 8.443/1992, para conhecimento e adoção das medidas que entender cabíveis; e
9.4. arquivar o presente processo.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5361-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de
Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5362/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo TC 035.045/2020-5.
2. Grupo I – Classe IV – Assunto: Admissão.
3. Interessados: Afonso Jose de Souza Lopes (007.590.421-79); Marco Antônio de Sousa
Barbosa (028.821.741-10); Maria Felicidade Ferreira dos Santos (015.788.101-67); Paulo Henrique
Costa da Silva (009.998.421-02); Renato da Silva Farias (016.796.281-78).
4. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
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7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e
de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Admissões efetuadas pela Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos – ECT,
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara,
ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1º, inciso V, 39, inciso I, da Lei
8.443/1992, 1º, inciso VIII, 259, inciso I, e 260, §1º, do Regimento Interno, em:
9.1. considerar ilegais e recusar o registro dos atos de admissão de Afonso José de Souza Lopes
(007.590.421-79); Marco Antônio de Sousa Barbosa (028.821.741-10); Maria Felicidade Ferreira dos
Santos (015.788.101-67); Paulo Henrique Costa da Silva (009.998.421-02); e Renato da Silva Farias
(016.796.281-78);
9.2. determinar à Diretoria Regional da ECT que:
9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0001035-92-2013-5-10-0015, bem
como das Reclamações Trabalhistas 0000488-53.2016.5.10.0013; 0001597-42.2015.5.10.00;
0001519-02.2016.5.10.0016; 0001636-05.2016.5.10.0012; e do Mandado de Segurança 12084.2013.4.01.3501, e, caso venha a ser desconstituídas as sentenças ora favoráveis aos interessados,
torne sem efeito os atos de admissão nos quadros da entidade e providencie o cadastramento dos
respectivos desligamentos no sistema e-Pessoal;
9.2.2. dê ciência desta deliberação aos interessados.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5362-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de
Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5363/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo TC 039.905/2020-9.
2. Grupo I – Classe V – Assunto: Pensão Militar.
3. Interessadas: Airtes Regina Cardoso Costa (004.630.546-79); Carmem Luísa Bittencourt de
Andrade da Costa (628.653.407-59); Denise Maria Cardoso (795.471.687-20); Francisca de Fátima de
Freitas Aparecido (598.292.737-68); Jurema Constâncio Castro (093.402.907-55 - Falecida); Maria
Odete Barbosa Serrano (609.706.857-34); Marlene Nunes Moreira (022.037.027-37 - Falecida);
Sandra Cristina Rodrigues dos Santos (663.284.897-49); Solange Claudino Bruno (385.705.567-72 Falecida); Vera Lúcia Tavares Correa (980.093.387-53).
4. Órgão/Entidade/Unidade: Comando do Exército.
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
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 de Pensão Militar, 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, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, 260, §§
1º, 2º e 5º, do Regimento Interno, ACORDAM em:
9.1. considerar legal o ato relativo à pensão militar instituída por Antônio Carlos Bittencourt de
Andrade (peça 5), autorizando o respectivo registro;
9.2. considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos relativos às pensões militares
instituídas por Antônio Alves Moreira (peça 2), Omilton da Silva Castro (peça 3) e João Martins
Claudino (peça 4);
9.3. considerar ilegais os atos relativos às pensões militares instituídas por Ayrton Cardoso (peça
6), José Carlos Aparecido (peça 7), Ignácio Serrano de Andrade (peça 8) e Ari Alves dos Santos (peça
9), recusando os respectivos registros;
9.4. dispensar a devolução das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé, nos termos da
Súmula 106 deste Tribunal;
9.5. determinar ao Comando do Exército que:
9.5.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da presente
deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos ora impugnados, sob pena de responsabilidade
solidária da autoridade administrativa omissa, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição
Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas;
9.5.2. emita novos atos de pensão, livres da irregularidade apontada, submetendo-os 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;
9.5.3. dê ciência desta deliberação às beneficiárias dos atos tratados no item 9.3, 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;
9.5.4. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovantes de que
as interessadas tiveram ciência desta deliberação;
9.6. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Defesa e ao Comando do Exército;
9.7. determinar à Sefip que:
9.7.1. monitore o cumprimento das determinações elencadas nos itens 9.5.1 a 9.5.4 deste aresto;
9.7.2. arquive os autos, cumpridos os termos deste Acórdão.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5363-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de
Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5364/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo: TC-005.690/2021-8.
2. Grupo: I; Classe de Assunto: V – Aposentadoria.
3. Interessados: Claudia Godoy Rist (386.043.961-87), Wilbert Golden Batista (184.104.721-04)
e Roberto de Paula Felix (244.286.711-72).
4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO.
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
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6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e
de Benefícios Sociais – Sefip.
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de concessão de
aposentadoria emitidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO em benefício dos
ex-servidores acima nominados.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara,
ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição
Federal e nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do
Regimento Interno/TCU, em:
9.1. considerar ilegais as concessões de aposentadoria em favor da Sra. Claudia Godoy Rist e dos
Srs. Wilbert Golden Batista e Roberto de Paula Felix, e negar registro aos correspondentes atos;
9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelos interessados
indicados no subitem precedente, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência
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, a contar da ciência desta Deliberação, abstenha-se de realizar
pagamentos referentes à parcela indevida da rubrica “opção”, sujeitando-se a autoridade administrativa
omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno/TCU;
9.3.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste
Acórdão, do inteiro teor desta Deliberação aos interessados constantes do subitem 9.1 retro,
encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovantes da referida ciência;
9.3.3. alerte os interessados de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis
recursos perante o TCU não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após as
respectivas notificações, caso os recursos não sejam providos;
9.4. esclarecer ao órgão de origem que os novos atos de concessão a serem emitidos devem:
9.4.1. estar livres da irregularidade indicada neste processo (pagamento indevido da parcela
“opção”);
9.4.2. ser submetidos a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5364-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator).
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO N. 5365/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo TC-005.695/2021-0.
2. Grupo: I; Classe de Assunto: V – Aposentadoria.
3. Interessados: Maria Albertina da Luz Marcelino (671.920.339-87), Claudio Borges
(516.668.559-87) e Edson de Meireles (374.095.819-72).
4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região/SC.
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
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6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e
de Benefícios Sociais – Sefip.
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de concessão de
aposentadoria deferidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região/SC em benefício dos exservidores acima nominados.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara,
ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição
Federal e nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 259, inciso II, do
Regimento Interno/TCU, em:
9.1 considerar ilegais as concessões de aposentadoria em favor da Sra. Maria Albertina da Luz
Marcelino e dos Srs. Claudio Borges e Edson de Meireles, negando registro aos correspondentes atos;
9.2 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelos interessados
indicados no subitem precedente, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência
do TCU;
9.3 determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região/SC que:
9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta Deliberação, abstenha-se de realizar
pagamentos referentes à parcela indevida da rubrica “opção”, sujeitando-se a autoridade administrativa
omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno/TCU;
9.3.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste
Acórdão, do inteiro teor desta Deliberação aos interessados constantes do subitem 9.1 retro,
encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovantes da referida ciência;
9.3.3. alerte os interessados de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis
recursos perante o TCU não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após as
respectivas notificações, caso os recursos não sejam providos;
9.4. esclarecer ao órgão de origem que o novo ato de concessão a ser emitido deve:
9.4.1. estar livre da irregularidade indicada neste processo (pagamento indevido da parcela
“opção”);
9.4.2. ser submetido a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5365-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator).
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO N. 5366/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo: TC-005.710/2021-9.
2. Grupo: I; Classe de Assunto: IV – Admissão.
3. Interessados: Dalila de Melo Gomes (925.171.290-53); Evelin Cristina da Rosa (364.790.21878) e Felipe Pedro Frotte (120.793.687-10).
4. Entidade: Caixa Econômica Federal.
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
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6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e
de Benefícios Sociais – Sefip.
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de admissão de pessoal
emitidos pela Caixa Econômica Federal.
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara,
diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal
e nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 259, inciso I, 260, §§ 1º e 2º, do
Regimento Interno/TCU, em:
9.1. considerar ilegais os atos de admissão emitidos em favor de Dalila de Melo Gomes, Evelin
Cristina da Rosa e Felipe Pedro Frotte e negar-lhes os correspondentes registros;
9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que:
9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em
trâmite na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença;
9.2.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações deste
Acórdão, do inteiro teor desta Deliberação aos interessados acima nominados, encaminhando a este
Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovantes das referidas ciências.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5366-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator).
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5367/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo: TC-005.711/2021-5.
2. Grupo: I; Classe de Assunto: IV – Admissão.
3. Interessados: Cleber Breda de Lima (196.953.668-30), Douglas Massaharu Kanashiro
(276.879.188-19) e Bruno Marcos Toledo (347.336.778-80).
4. Entidade: Caixa Econômica Federal.
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e
de Benefícios Sociais – Sefip.
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de admissão de pessoal
emitidos pela Caixa Econômica Federal, em benefício dos Srs. Cleber Breda de Lima, Douglas
Massaharu Kanashiro e Bruno Marcos Toledo.
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara,
diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal
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e nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 259, inciso I, 260, §§ 1º e 2º, do
Regimento Interno/TCU, em:
9.1. considerar ilegais as admissões expedidas em favor dos Srs. Cleber Breda de Lima, Douglas
Massaharu Kanashiro e Bruno Marcos Toledo, negando registro aos correspondentes atos;
9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que:
9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em
trâmite na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença;
e
9.2.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações deste
Acórdão, do inteiro teor desta Deliberação aos Srs. Cleber Breda de Lima, Douglas Massaharu
Kanashiro e Bruno Marcos Toledo, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias,
comprovantes das referidas ciências.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5367-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator).
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5368/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo: TC-005.782/2021-0.
2. Grupo: I; Classe de Assunto: IV – Admissão.
3. Interessados: Alessandro Ferreira (144.288.418-50), Diego Alves Ferreira (818.534.241-53) e
Gilberto de Souza Almeida Júnior (065.984.774-41).
4. Entidade: Caixa Econômica Federal.
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e
de Benefícios Sociais – Sefip.
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de admissão de pessoal
emitidos pela Caixa Econômica Federal.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara,
diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal
e nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 259, inciso I, 260, §§ 1º e 2º, do
Regimento Interno/TCU, em:
9.1. considerar ilegais os atos de admissão emitidos em favor de Alessandro Ferreira, Diego
Alves Ferreira e Gilberto de Souza Almeida Júnior, e negar-lhes os correspondentes registros;
9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que:
9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em
trâmite na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença;
e
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9.2.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste
Acórdão, do inteiro teor desta Deliberação aos interessados acima nominados, encaminhando a este
Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovantes das referidas ciências.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5368-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator).
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5369/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo: TC-005.893/2021-6.
2. Grupo: I; Classe de Assunto: IV – Admissão.
3. Interessados: Fabio Roberto Lacerda Wanderley (689.444.544-34), Maycon Aguiar Soares
(048.520.321-90) e Savio Pericles Guaraná de Lima (072.859.934-17).
4. Entidade: Caixa Econômica Federal.
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e
de Benefícios Sociais – Sefip.
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de admissão de pessoal
emitidos pela Caixa Econômica Federal.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara,
diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal
e nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 259, inciso I, 260, §§ 1º e 2º, do
Regimento Interno/TCU, em:
9.1. considerar ilegais os atos de admissão emitidos em favor de Fabio Roberto Lacerda
Wanderley, Maycon Aguiar Soares e Savio Pericles Guaraná de Lima, e negar-lhes os correspondentes
registros;
9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que:
9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em
trâmite na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença;
e
9.2.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste
Acórdão, do inteiro teor desta Deliberação aos interessados acima nominados, encaminhando a este
Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovantes das referidas ciências.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5369-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
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13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator).
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5370/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo: TC-005.918/2021-9.
2. Grupo: I; Classe de Assunto: IV – Admissão.
3. Interessados: Cinthia Fanni de Oliveira Guingo (057.698.106-02); Igor Coutinho Monteiro
(061.296.367-50); e Leonardo Silva Penalber (038.169.547-66).
4. Entidade: Caixa Econômica Federal.
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e
de Benefícios Sociais – Sefip.
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de admissão de pessoal
emitidos pela Caixa Econômica Federal.
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara,
diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal
e nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 259, inciso I, 260, §§ 1º e 2º, do
Regimento Interno/TCU, em:
9.1. considerar ilegais os atos de admissão emitidos em favor dos Srs. Igor Coutinho Monteiro e
Leonardo Silva Penalber e da Sra. Cinthia Fanni de Oliveira Guingo, e negar-lhes os correspondentes
registros;
9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que:
9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em
trâmite na justiça trabalhista, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença; e
9.2.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações deste
Acórdão, do inteiro teor desta Deliberação aos interessados acima nominados, encaminhando a este
Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovantes das referidas ciências.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5370-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator).
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5371/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo TC 010.381/2020-1.
2. Grupo I – Classe de Assunto: I - Pedido de Reexame (Aposentadoria).
3. Recorrente: Rita de Cassia Mendes de Souza (284.945.391-91).
4. Órgão: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios.
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa em substituição ao Ministro Vital do
Rêgo.
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5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur).
8. Representação legal: Marcelo Antônio Rodrigues Viegas (OAB/DF 18.503) e outros.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Sra.
Rita de Cassia Mendes de Souza, ex-integrante do MPDFT, em face do Acórdão 11.540/2020-TCU-1ª
Câmara, por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria
emitido em favor da recorrente;
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara,
ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em:
9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, a fim
de tornar sem efeito a segunda parte do subitem 9.3.1, bem como o subitem 9.3.4, ambos do Acórdão
11.540/2020-TCU-1ª Câmara, exclusivamente em relação à recorrente;
9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério Público do Distrito Federal e dos
Territórios à recorrente.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5371-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator).
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5372/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo: TC-010.877/2018-5.
2. Grupo: I; Classe de Assunto: V – Pensão Militar.
3. Interessadas: Rosangela Thome Fensterseifer (430.407.640-04) e Elhenice Grock
(497.560.790-53).
4. Unidade: 3ª Região Militar do Comando do Exército.
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e
de Benefícios Sociais – Sefip.
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de concessão de pensão
militar deferidos pela 3ª Região Militar do Comando do Exército em benefício das interessadas acima
identificadas.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara,
ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição
Federal e nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei n. 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do
Regimento Interno/TCU em:
9.1. considerar legal a concessão de pensão militar instituída em favor da Sra. Rosangela Thome
Fensterseifer, conferindo registro ao correspondente ato;
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9.2. considerar ilegal a concessão de pensão militar em benefício da Sra. Elhenice Grock,
negando registro ao respectivo ato;
9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela Sra. Elhenice
Grock, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU;
9.4. determinar à 3ª Região Militar do Comando do Exército que, no prazo de 15 (quinze) dias, a
contar da ciência desta Deliberação:
9.4.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado (subitem 9.2 acima),
sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art.
262, caput, do Regimento Interno/TCU;
9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à Sra. Elhenice Grock, especialmente acerca
do direito de opção pelos benefícios legalmente acumuláveis, encaminhando a este Tribunal, no prazo
de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência;
9.4.3. alerte a Sra. Elhenice Grock de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de
possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente
após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos;
9.4.4. notifique a Sra. Elhenice Grock para que manifeste sua opção pela percepção de 02 (dois)
dos benefícios acumulados, promovendo a exclusão da interessada da pensão militar em caso de
omissão da beneficiária; e
9.5. esclarecer à 3ª Região Militar do Comando do Exército que poderá emitir novo ato de
pensão militar à consideração desta Corte de Contas, nos termos da IN/TCU 78/2018, devendo o órgão
informar a decisão firmada pela Sra. Elhenice Grock no formulário a ser encaminhado.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5372-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro que alegou impedimento na Sessão: Jorge Oliveira.
13.3. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator).
13.4. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5373/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo: TC 023.115/2018-1.
2. Grupo: I; Classe de Assunto: II – Tomada de Contas Especial.
3. Responsável: Antônio Marcos Alexandre (509.186.724-49).
4. Entidade: Município de Ibimirim/PE.
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial – SecexTCE.
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo
Ministério do Turismo – MTur em razão da impugnação total das despesas referentes ao Convênio
704925/2009, celebrado com o município de Ibimirim/PE em 18/09/2009, tendo por objeto a
realização do projeto intitulado “II Festival do Estudante em Ibimirim”, no período de 25 a
27/09/2009.
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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 “b” e “c”, 19, caput, e 23, inciso
III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Antônio Marcos Alexandre e condená-lo ao
pagamento da quantia descrita a seguir, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora
calculados a partir da respectiva data até o dia da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze)
dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do
Regimento Interno/TCU), o recolhimento do débito ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em
vigor:
Valor Original (R$)
300.000,00

Data
30/10/2009

9.2. aplicar ao Sr. Antônio Marcos Alexandre a multa prevista no 57 da Lei 8.443/1992, no
valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da
notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento
Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data
do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da
legislação em vigor;
9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das
dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os
correspondentes acréscimos legais (débito: juros e atualização monetária; multa: atualização
monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no
vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais;
9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, com base no art. 28, inciso II, da Lei
8.443/1992, caso não atendida a notificação;
9.5. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco,
consoante previsto no art. 16, § 3º, da Lei 8.443/1992 e no art. 209, § 7º, do Regimento Interno/TCU,
bem como ao Ministério do Turismo para ciência.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5373-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator).
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5374/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo: TC 026.584/2020-4.
2. Grupo: I; Classe de Assunto: II – Tomada de Contas Especial.
3. Responsável: André Garcia de Oliveira (141.250.388-48).
4. Unidade Jurisdicionada: Secretaria Especial da Cultura/Ministério do Turismo.
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial – SecexTCE.
8. Representação legal: não há.
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9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada
pela Secretaria Especial da Cultura/Ministério do Turismo, tendo como responsável o Sr. André Garcia
de Oliveira, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados, com base na Lei
8.313/1991 (Lei Rouanet), para a realização do Projeto Cultural Pronac 148361, cujo nome é
“REVOGO”.
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, alínea a, 19, caput, e 23, inciso III, da
Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. André Garcia de Oliveira e condená-lo ao
pagamento das quantias a seguir indicadas, acrescidas da atualização monetária e dos juros de mora,
calculados a partir das datas relacionadas até a da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze)
dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso
III, alínea a, do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Cultura, nos
termos da legislação em vigor:

Data de ocorrência
25/11/2014
28/11/2014

Valor histórico (R$)
135.000,00
25.000,00

9.2. aplicar ao Sr. André Garcia de Oliveira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no
valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da
notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento
Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data
deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da
legislação em vigor;
9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das
dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os
correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização
monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no
vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2º, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem
prejuízo das demais medidas legais;
9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se referem os subitens anteriores,
caso não atendida a notificação, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992;
9.5. com fundamento no art. 209, § 7º, do Regimento Interno/TCU, remeter cópia deste Acórdão
à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para adoção das providências cabíveis e à
Secretaria Especial da Cultura/Ministério do Turismo, para ciência.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5374-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator).
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.
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ACÓRDÃO Nº 5375/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo: TC-035.241/2020-9.
2. Grupo: I; Classe de Assunto: V – Aposentadoria.
3. Interessado: Israel Roxo Guimarães (224.568.051-00).
4. Órgão: Superior Tribunal Militar – STM.
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e
de Benefícios Sociais – Sefip.
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria
deferida pelo Superior Tribunal Militar em benefício do Sr. Israel Roxo Guimarães, que ocupou cargo
de técnico judiciário naquele órgão.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara,
ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição
Federal e nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do
Regimento Interno/TCU, em:
9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor do Sr. Israel Roxo Guimarães,
negando registro ao correspondente ato;
9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado,
consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU;
9.3. determinar ao Superior Tribunal Militar, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência
desta Deliberação, que:
9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos referentes ao ato impugnado, sujeitando-se a
autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput, do
Regimento Interno/TCU;
9.3.2. promova o destaque das parcelas de “quintos/décimos” incorporadas com base em funções
comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001, transformando-as em parcela compensatória a ser
absorvida por reajustes futuros concedidos nos proventos do Sr. Israel Roxo Guimarães, desde que a
hipótese não seja de decisão judicial transitada em julgado, nos moldes da decisão do Supremo
Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115/CE;
9.3.3. retifique o percentual de anuênios recebido pelo interessado, uma vez que não há respaldo
na jurisprudência deste Tribunal para averbar para fins de anuênios tempo de serviço prestado com
rompimento de vínculo jurídico com a administração pública;
9.3.4. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao Sr. Israel Roxo Guimarães, encaminhando a
este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência;
9.3.5. alerte o interessado de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis
recursos perante o TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a
respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos;
9.4. esclarecer ao órgão de origem que novo ato de concessão de aposentadoria deverá ser
emitido e cadastrado no sistema e-Pessoal, livre das irregularidades verificadas, sendo submetido a
este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5375-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
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13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator).
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO N. 5376/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo: TC 040.922/2019-7.
2. Grupo: II; Classe de Assunto: II – Tomada de Contas Especial.
3. Responsáveis: Yeda Augusta Santos de Oliveira (051.603.704-80) e Verônica Maria de
Oliveira Souza (333.277.854-49).
4. Entidade: Município de Gameleira/PE.
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial – SecexTCE.
8. Representação legal de Verônica Maria de Oliveira Souza: Elinaldo Gomes de Jesus Junior,
OAB/PE 49.149; Walles Henrique de Oliveira Couto, OAB/PE 24.224.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada
pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, em razão da omissão no dever de
prestar contas dos recursos repassados ao Município de Gameleira/PE por força do Programa Nacional
de Inclusão de Jovens – Projovem Campo – Saberes da Terra/2014.
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 nome da Sra. Verônica Maria de Oliveira Souza do rol de responsáveis desta
Tomada de Contas Especial;
9.2. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea a, 19, caput, e 23, inciso III, da
Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Yeda Augusta Santos de Oliveira e condená-la ao
pagamento das quantias descritas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora
calculados a partir das respectivas datas até o dia da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15
(quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a,
do Regimento Interno/TCU), o recolhimento do débito ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação – FNDE, na forma da legislação em vigor:

Valor Original (R$)
367.650,00
367.650,00
219.300,00
166.005,00
151.725,00

Data
23/09/2014
19/01/2015
08/07/2016
14/09/2016
27/10/2016

9.3. aplicar à Sra. Yeda Augusta Santos de Oliveira a multa prevista no art. 57 da Lei
8.443/1992, no valor de R$ 165.000,00 (cento e sessenta 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/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada
monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o
vencimento, na forma da legislação em vigor;
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9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do
Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e
sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização
monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo à responsável que a falta de
pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo
das demais medidas legais;
9.5. autorizar desde logo a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei
8.443/1992, caso não atendida a notificação;
9.6. com fundamento no art. 209, § 7º, do Regimento Interno/TCU, enviar cópia deste Acórdão
à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, para adoção das medidas cabíveis e ao FNDE,
para ciência.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5376-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator).
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5377/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo: TC-044.558/2020-1.
2. Grupo: I; Classe de Assunto: V – Aposentadoria.
3. Interessado: Marcos Fernandes da Fonseca (326.322.906-00).
4. Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais.
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e
de Benefícios Sociais – Sefip.
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria
emitido pela Universidade Federal de Minas Gerais em benefício de ex-servidor daquela instituição de
ensino.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara,
ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição
Federal e nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do
Regimento Interno/TCU, em:
9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria do Sr. Marcos Fernandes da Fonseca e negar
registro ao correspondente ato;
9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado
indicado no subitem precedente, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência
do TCU;
9.3. determinar à Universidade Federal de Minas Gerais que:
9.3.1. acompanhe o desfecho da Ação Ordinária 0004339-58.2015.4.01.3800 que tramita na 16ª
Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais e, caso a União obtenha êxito na demanda
judicial, promova a retirada da rubrica relativa à hora extra judicial dos proventos do interessado;
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9.3.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste
Acórdão, do inteiro teor desta Deliberação ao Sr. Marcos Fernandes da Fonseca, encaminhando a este
Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5377-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator).
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5378/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 007.269/2020-0.
2. Grupo I – Classe II – Assunto: Tomada de Contas Especial.
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Ministério do Turismo (05.457.283/0001-19);
3.2. Responsável: Erica de Figueiredo Der Hovannessian (464.511.533-20).
4. Entidade: Município de Paracuru/CE.
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 (SecexTCE).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo
Ministério do Turismo, em desfavor de Erica de Figueiredo Der Hovannessian, em razão da não
comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do convênio 00671/2010, que
tinha por objeto o instrumento descrito como “10ª Feira das Comunidades de Paracuru/CE”.
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara,
ante as razões expostas pelo relator, em:
9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Erica de Figueiredo Der Hovannessian;
9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1º, I, e 16, III, “b” 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, II e III, e 214, III, do RI/TCU, as contas da
Sra. Erica de Figueiredo Der Hovannessian e condená-la 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 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 Original
(R$)
180.400,00

Data
5/7/2010
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9.3. aplicar à Sra. Erica de Figueiredo Der Hovannessian a multa prevista no art. 57 da Lei
8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), 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 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. em cumprimento ao disposto fundamento no § 3º do art. 16 da Lei 8.443/1992, encaminhar
cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Ceará, para adoção das medidas que
entender cabíveis.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5378-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira
(Relator).
ACÓRDÃO Nº 5379/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 007.583/2019-2.
2. Grupo I – Classe V – Assunto: Aposentadoria.
3. Interessados: Darlene Figueiredo Borges Coelho (208.872.721-34); Deborah Medeiros Borges
de Camargo Costa (142.860.172-49); Delmira Maria Perin Correia (278.348.400-53); Denise Eugênia
Paulo da Silva (152.167.722-00); Dilcélia Heckmann Barbalho (642.551.669-00).
4. Entidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia.
5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e
de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoriaa pela Fundação
Universidade Federal de Rondônia.
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 legais os atos de aposentadoria de Deborah Medeiros Borges de Camargo Costa
(10499202-04-2013-000033-4, peça 5), Delmira Maria Perin Correia (10499202-04-2017-000017-3,
peça 6), Denise Eugenia Paulo da Silva (10499202-04-2012-000021-8, peça 7) e Dilcélia Heckmann
Barbalho (10499202-04-2015-000016-0, peça 8) e conceder-lhes registro, nos termos do § 1º do art.
260 do RI/TCU;
9.2. considerar ilegal o ato de aposentadoria da Sra. Darlene Figueiredo Borges Coelho
(10499202-04-2018-000001-0, peça 4), recusando-lhe o registro, nos termos do § 1º do art. 260 do
RI/TCU;
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9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boa-fé pela
Sra. Darlene Figueiredo Borges Coelho, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal;
9.4. determinar à Fundação Universidade Federal de Rondônia que:
9.4.1. suspenda, no prazo de 15 (quinze) dias, todo e qualquer pagamento concernente ao ato
impugnado no item 9.2., comunicando a este Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts.
262, caput, do RI/TCU, e 8º, caput, da Resolução TCU 206/2007;
9.4.2. esclareça à Sra. Darlene Figueiredo Borges Coelho que sua aposentadoria poderá
prosperar com proventos calculados pela média das remunerações, tendo como fundamento o artigo
40, §1º, III, “a”, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 41/2003;
9.4.3. cadastre novo ato de concessão de aposentadoria à Sra. Darlene Figueiredo Borges Coelho
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 do art. 19, § 3º, da Instrução Normativa
TCU 78/2018;
9.4.4. 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;
9.5. encerrar e arquivar os presentes autos.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5379-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira
(Relator).
ACÓRDÃO Nº 5380/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 007.589/2019-0.
2. Grupo I – Classe V – Assunto: Aposentadoria.
3. Interessados: Ildebrando Genuíno Borba (035.779.962-34); Iolanda Teles Sales (022.919.32268); Iracema Aires de Lima (084.572.632-34); Ivete de Aquino Freire (084.531.602-87); Jacintha dos
Santos (203.242.192-53).
4. Entidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia.
5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e
de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria pela Fundação
Universidade Federal de Rondônia.
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara,
diante das razões expostas pelo relator, em:
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9.1. considerar legais os atos de aposentadoria de Ildebrando Genuíno Borba (10499202-042013-000036-9, peça 4), Ivete de Aquino Freire (10499202-04-2014-000030-2, peça 7) e Jacintha dos
Santos (10499202-04-2016-000003-0, peça 8) e conceder-lhes o registro, nos termos do § 1º do art.
260 do RI/TCU;
9.2. considerar prejudicado por inépcia o exame do ato de aposentadoria da Sra. Iracema Aires
de Lima (10499202-04-2011-000006-1, peça 6), com fulcro no § 6º do art. 260 do RI/TCU;
9.3. considerar ilegal o ato de aposentadoria da Sra. Iolanda Teles Sales (10499202-04-2002000009-4, peça 5), recusando-lhe o registro, nos termos do § 1º do art. 260 do RI/TCU;
9.4. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boa-fé pela
Sra. Iolanda Teles Sales, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal;
9.5. determinar à Fundação Universidade Federal de Rondônia que:
9.5.1. suspenda, no prazo de 15 (quinze) dias, todo e qualquer pagamento concernente ao ato
impugnado no item 9.3., comunicando a este Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts.
262, caput, do RI/TCU, e 8º, caput, da Resolução TCU 206/2007;
9.5.2. esclareça à Sra. Iolanda Teles Sales que sua aposentadoria poderá prosperar com proventos
proporcionais ao tempo de contribuição, com base no §1º, I, “a” e “b”, e II, do artigo 8º da Emenda
Constitucional 20/1998;
9.5.3. cadastre novos atos de concessão de aposentadoria às Sras. Iolanda Teles Sales e Iracema
Aires de Lima livres 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 do art. 19, § 3º, da
Instrução Normativa TCU 78/2018;
9.5.4. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas, alertando-as de que o efeito
suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não as 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;
9.6. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5380-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira
(Relator).
ACÓRDÃO Nº 5381/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 008.988/2020-0.
2. Grupo I – Classe V – Assunto: Aposentadoria.
3. Interessada: Maria de Fátima Gomes de Santana (373.251.754-34).
4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região/PE (TRT-6).
5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e
de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há.
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9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria à Sra. Maria de
Fátima Gomes de Santana pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região/PE (TRT-6).
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. Maria de Fátima Gomes de Santana
(20786301-04-2017-000029-7, 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, presumidamente, de boa-fé pela
aposentada, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal;
9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região/PE que:
9.3.1. suspenda, no prazo de 15 (quinze) dias, todo e qualquer pagamento concernente ao ato
impugnado, suprimindo a vantagem denominada “opção” e adequando a parcela referente à
incorporação de quintos da interessada, conforme modulado pelo STF no âmbito do RE 638.115,
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 do art. 19, § 3º, da Instrução Normativa TCU 78/2018;
9.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5381-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira
(Relator).
ACÓRDÃO Nº 5382/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 009.127/2020-8.
2. Grupo I – Classe V – Assunto: Aposentadoria.
3. Interessado: Edson Gonçalves da Silva (292.819.971-34).
4. Órgão: Senado Federal (SF).
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 Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e
de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria ao Sr. Edson
Gonçalves da Silva pelo Senado Federal.
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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. considerar ilegal o ato de aposentadoria do Sr. Edson Gonçalves da Silva (30734703-042016-000202-5, 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, presumidamente, de boa-fé pelo
interessado, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal;
9.3. determinar ao Senado Federal que:
9.3.1. em razão da incorporação indevida da parcela “opção”, suspenda todo e qualquer
pagamento concernente ao ato impugnado, corrija as frações das parcelas referentes à incorporação de
quintos do interessado, como apontado na proposta que acompanha esta decisão, e as adeque conforme
modulado pelo STF no âmbito do RE 638.115, comunicando a este 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 ao interessado, alertando-o de que o efeito
suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não o 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. ordenar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de
Benefícios Sociais (Sefip) que:
9.4.1 constitua processo apartado com natureza de representação a fim de identificar as razões
pelas quais foram concedidas as incorporações de parcelas de “quintos” tidas como irregulares no
acórdão 2.602/2013-TCU-Plenário;
9.4.2. avalie a implementação de procedimentos no âmbito de sua atuação para identificar, de
forma sistêmica, eventuais situações similares e propor a correção das possíveis irregularidades
identificadas, sem prejuízo de analisar o cabimento da responsabilização dos gestores nos termos dos
normativos aplicáveis à matéria;
9.5. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5382-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira
(Relator).
ACÓRDÃO Nº 5383/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 020.377/2017-7.
2. Grupo I – Classe II – Assunto: Tomada de Contas Especial.
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (00.378.257/0001-81);
3.2. Responsável: Omar Sousa Barbosa (434.380.755-04).
4. Entidade: Município de Caatiba/BA.
5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
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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 (FNDE), em desfavor do Sr. Omar Sousa Barbosa, em
razão da omissão no dever legal de prestar contas quanto aos recursos repassados no âmbito do
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), nos exercícios de 2011 e 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. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Omar Sousa Barbosa;
9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1º, I, e 16, III, “b” 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, II e III, e 214, III, do
RI/TCU, as contas do Sr. Omar Sousa Barbosa 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 de ocorrência

Valor histórico (R$)

4/4/2011

5.769,52

3/5/2011

5.769,52

2/6/2011

5.769,52

5/7/2011

5.769,52

2/8/2011

5.769,52

5/9/2011

5.769,52

4/10/2011

5.769,52

3/11/2011

5.769,52

2/12/2011

5.769,52

12/4/2012

62,54

13/4/2012

3.596,28

17/5/2012

3.658,82

2/7/2012

3.658,82

2/8/2012

3.658,82

5/9/2012

3.658,82

2/10/2012

3.658,82

5/11/2012

3.658,82

4/12/2012

3.658,85

30/12/2012

3.658,82

9.3. aplicar ao Sr. Omar Sousa Barbosa a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art.
267 do RI/TCU, no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze)
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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 Estado da Bahia, para adoção das medidas que entender cabíveis.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5383-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira
(Relator).
ACÓRDÃO Nº 5384/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 021.660/2019-0.
2. Grupo II – Classe: I – Assunto: Embargos de declaração (Representação).
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes:
3.1. Recorrente: Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - Conselho Nacional
(73.471.963/0001-47).
4. Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - Conselho Nacional.
5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico
(SecexDesenvolvimento).
8. Representação legal:
8.1. Abel Batista de Santana Filho (OAB/DF 59.828) e outros, representando Serviço Nacional
de Aprendizagem do Transporte - Conselho Nacional.
8.2. Adriane Cristine Cabral Magalhães (OAB/AM 5373), representando Ordem dos Advogados
do Brasil - Conselho Federal.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Serviço
Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat) contra o acórdão 13918/2020-TCU-1ª Câmara.
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara,
diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o
art. 287 do RI/TCU, em:
9.1. conhecer destes embargos de declaração, para, no mérito, negar-lhes provimento;
9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5384-09/21-1.
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13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira
(Relator).
ACÓRDÃO Nº 5385/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 022.088/2019-9.
2. Grupo I – Classe: II - Assunto: Tomada de Contas Especial.
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Responsáveis: Acessibilidade Brasil (05.147.737/0001-55); Guilherme de Azambuja Lira
(316.202.217-72).
4. Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS.
5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE).
8. Representação legal: Lauro Cesar Mazetto Ferreira (OAB/SP 183.983), representando
Acessibilidade Brasil (peça 103).
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo
Nacional de Saúde contra o Sr. Guilherme de Azambuja, presidente da entidade Acessibilidade Brasil,
desde 30/10/2006, em solidariedade com a entidade mencionada, em razão da não comprovação da
regular aplicação dos recursos repassados por intermédio do convênio 2197/2008 (Siafi 643916),
celebrado com o Ministério da Saúde, que teve por objeto “Fortalecer a Biblioteca Virtual em Saúde
Pública”.
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara,
diante das razões expostas pelo relator, em:
9.1. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Guilherme de Azambuja
Lira e pela entidade Acessibilidade Brasil;
9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Guilherme de Azambuja Lira e da entidade Acessibilidade
Brasil, com fundamento nos artigos 1º, I, 16, III, “b” e “c”, 19, caput, e 23, III, “a” e “b”, da Lei
8.443/1992, e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo especificadas,
atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das respectivas datas até
a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação, para que
comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, “a”, do RI/TCU), o recolhimento do débito ao Fundo
Nacional de Saúde (FNS), na forma da legislação em vigor:

Data

Valor (R$)

2/6/2011

150.000,00

3/6/2011

50.000,00

7/6/2011

49.000,00

Total

249.000,00
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9.3. aplicar, individualmente, ao Sr. Guilherme de Azambuja Lira e à entidade Acessibilidade
Brasil, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil
reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante
este Tribunal (art. 214, III, “a”, do RI/TCU), o recolhimento das quantias devidas aos cofres do
Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde as data do presente acórdão até a do efetivo
recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor;
9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das
dívidas, caso não atendidas as notificações;
9.5. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio de
Janeiro, em cumprimento ao disposto no art. 16, §3º, da Lei 8.443/1992.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5385-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira
(Relator).
ACÓRDÃO Nº 5386/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 033.680/2015-9.
2. Grupo II – Classe II – Assunto: Tomada de Contas Especial.
3. Responsáveis: Associação Sergipana de Blocos de Trio (32.884.108/0001-80); Lourival
Mendes de Oliveira Neto (310.702.215-20); Rdm Art Silk Signs Comun. Visual Ltda
(10.558.934/0001-05), alterada para empresa CM Produções e Eventos Ltda.
4. Entidade: Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT).
5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
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
Ministério do Turismo em razão, originalmente, da não aprovação da prestação de contas, por
impugnação total das despesas, do convênio 33/2010, cujo objeto era a promoção e divulgação do
turismo mediante apoio ao projeto intitulado “4º Cavalgada d’Ajuda”, realizado no dia 28/3/2010 no
município de Itaporanga/SE.
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara,
diante das razões expostas pelo relator, em:
9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Associação Sergipana de Blocos de Trio
(ASBT), e pelo seu presidente, o Sr. Lourival Mendes de Oliveira Neto, e pela Rdm Art Silk Signs
Comun. Visual Ltda;
9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Lourival Mendes de Oliveira Neto e da Associação
Sergipana de Blocos de Trio (ASBT), com fundamento nos artigos 1º, I, 16, III, alínea “c”, 19, caput, e
23, III, “c”, da Lei 8.443/1992, e condená-lo, solidariamente com a empresa RDM Art. Silk & Signs
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Comunicação Visual Ltda. (atual CM Produções e Eventos Ltda. - CNPJ 10.558.934/0001-05), ao
pagamento da importância de R$ 39.996,00 (trinta e nove mil e novecentos e noventa e seis reais),
atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados desde 6/5/2010, até a data do
efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze dias), a contar da notificação, para que
comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento do débito ao Tesouro Nacional;
9.3. aplicar, individualmente, à Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT) e ao Sr.
Lourival Mendes de Oliveira Neto, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do
RI/TCU, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias,
a contar da notificação, para que comprovem, 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. aplicar à empresa RDM Art. Silk & Signs Comunicação Visual Ltda. (atual CM Produções e
Eventos Ltda. - CNPJ 10.558.934/0001-05), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art.
267 do RI/TCU, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco 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;
9.5. 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. encaminhar cópia da deliberação 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;
9.7. encerrar o processo e arquivar os autos.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5386-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira
(Relator).
ACÓRDÃO Nº 5387/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 038.488/2018-3.
2. Grupo II – Classe II - Assunto: Tomada de Contas Especial (TCE).
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Fundo Nacional de Saúde (FNS).
3.2. Responsável: Ronaldo Lavigne do Nascimento (328.586.635-72).
4. Entidade: Município de Ilhéus/BA.
5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
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.
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9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão de
impugnação, pelo Departamento de Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (Denasus), de
despesas sem comprovação lançadas à conta do Fundo Municipal de Saúde de Ilhéus/BA, referentes a
recursos repassados em 2012.
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara,
diante das razões expostas pelo relator, em:
9.1. acatar as alegações de defesa do Sr. Ronaldo Lavigne do Nascimento;
9.2. julgar regulares com ressalvas as contas do Sr. Ronaldo Lavigne do Nascimento, dando-lhe
quitação neste processo;
9.3. enviar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde para as providências previstas no
art. 16, I, da IN/TCU 71/2012, ao município de Ilhéus/BA e ao responsável.
9.4. arquivar os presentes autos e encerrar o processo.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5387-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira
(Relator).
ACÓRDÃO Nº 5388/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 039.989/2019-4.
2. Grupo I – Classe: II - Assunto: Tomada de Contas Especial.
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (00.378.257/0001-81)
3.2. Responsável: Domingos Sávio Fonseca Silva (620.938.193-68).
4. Entidade: Município de Turilândia/MA.
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 (SecexTCE).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) contra a o Sr. Domingos Sávio Fonseca Silva, exprefeito do município de Turilândia/MA (gestão de 1º/1/2009 a 19/9/2012), em razão da omissão no
dever de prestar contas da aplicação dos recursos repassados ao referido município, no âmbito do
Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), no exercício de 2012.
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 revel, para todos os efeitos, o Sr. Domingos Sávio Fonseca Silva, nos termos do
art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo;
9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Domingos Sávio Fonseca Silva, com fundamento no art.
16, III, "a" e "c", da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir indicadas,
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atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas
até a data do efetivo recolhimento, 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 Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor:

Data de ocorrência

Valor histórico (R$)

28/3/2012

39.774,00

3/4/2012

39.774,00

30/4/2012

39.774,00

4/6/2012

39.774,00

3/7/2012

46.414,00

17/7/2012

85.260,00

2/8/2012

75.346,00

5/9/2012

75.346,00

2/10/2012

75.346,00

5/11/2012

75.346,00

4/12/2012

75.346,00

9.3. aplicar ao Sr. Domingos Sávio Fonseca Silva a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992,
no valor de R$ 137.000,00 (cento e trinta e sete 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;
9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das
dívidas caso não atendida a notificação;
9.5. em atendimento ao disposto no § 3º do art. 16 da Lei 8.443/1992, remeter cópia desta
deliberação à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, para adoção das medidas que
entender cabíveis.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5388-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira
(Relator).
ACÓRDÃO Nº 5389/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 040.614/2019-0.

98
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

2. Grupo I – Classe: II - Assunto: Tomada de Contas Especial.
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Responsáveis: Drogaria e Perfumaria TDV Ltda. (18.175.667/0001-90); Durval Alves de
Oliveira (069.147.136-34); Fagner Alves Oliveira (050.828.886-09).
4. Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS.
5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
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 em desfavor
da empresa Drogaria e Perfumaria TDV. Ltda., solidariamente com o Sr. Durval Alves de Oliveira e
com o Sr. Fagner Alves Oliveira, sócios administradores da referida empresa, desde 23/5/2013, em
decorrência do prejuízo causado por irregularidades verificadas na aplicação de recursos do Sistema
Único de Saúde (SUS), no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil – Aqui Tem Farmácia
Popular (PFPB), no período de março de 2014 a junho de 2015.
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 revéis a empresa Drogaria e Perfumaria TDV. Ltda., o Sr. Durval Alves de
Oliveira e o Sr. Fagner Alves Oliveira, com base no art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992;
9.2. julgar irregulares as contas da empresa Drogaria e Perfumaria TDV Ltda. e dos Srs. Durval
Alves de Oliveira e Fagner Alves Oliveira, com fundamento nos arts. 1º, I, 16, III, “b” e “c”, e 23, III,
da Lei 8.443/1992 c/c com os arts. 1º, I, 209, II e III, 210 e 214, III, do RI/TCU;
9.3. condenar, solidariamente, os responsáveis acima mencionados ao pagamento das quantias a
seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (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, 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,
com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente:

DATA DA
OCORRÊNCIA

VALOR ORIGINAL

17/03/2014

102,00

17/03/2014

806,91

16/04/2014

133,74

16/04/2014

1223,22

12/05/2014

117,00

12/05/2014

2108,88

30/05/2014

2,40

30/05/2014

3162,12

7/07/2014

1919,16

(R$)
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8/07/2014

1673,46

31/07/2014

3,60

31/07/2014

1520,07

1º/08/2014

1284,75

1º/09/2014

4,80

1º/09/2014

3106,08

9/09/2014

2850,48

1º/10/2014

4,80

1º/10/2014

3272,97

2/10/2014

3105,54

3/11/2014

4,80

3/11/2014

7368,76

3/11/2014

6,00

28/11/2014

2548,35

1º/12/2014

3088,89

14/01/2015

4,80

14/01/2015

6,00

14/01/2015

12580,48

9/02/2015

9,60

9/02/2015

6193,18

10/02/2015

5288,40

3/03/2015

5493,66

2/04/2015

94,80

2/04/2015

7637,11

5/05/2015

20,91

05/05/2015

8646,30

12/06/2015

28,80

12/06/2015

3195,80

15/06/2015

7,54

15/06/2015

2272,05

9.4. aplicar, individualmente, à empresa Drogaria e Perfumaria TDV Ltda. e aos Srs. Durval
Alves de Oliveira e Fagner Alves Oliveira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267
do RI/TCU, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a
contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, ‘a’ do RI/TCU) , o
recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste
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acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em
vigor;
9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do art.
28, II, da Lei 8.443/1992;
9.6. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, em
cumprimento ao disposto no art. 16, § 3º, da Lei 8.443/1992.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5389-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira
(Relator).
ACÓRDÃO Nº 5390/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 005.694/2021-3.
2. Grupo I – Classe de Assunto V: Aposentadoria
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Francisco Fernandes Vieira Filho (153.795.822-49).
4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região/AM e RR.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e
de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de concessão inicial de aposentadoria de
Francisco Fernandes Vieira Filho dos Santos, emitido pelo 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 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 e negar registro ao ato de concessão de aposentadoria;
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 concessão de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no
prazo de trinta dias, após corrigidas as falhas que ensejaram a ilegalidade do ato.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5390-09/21-1.
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13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues
(Relator) e Jorge Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5391/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 006.180/2017-5.
1.1. Apensos: 000.141/2013-5; 007.694/2019-9; 021.188/2017-3; 035.028/2017-3
2. Grupo I – Classe de Assunto: II – Tomada de Contas Especial
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessados: Fernando Tulio da Silva (029.913.326-54); Luciane Rosa Croda (597.348.25534)
3.2. Responsáveis: Joao Bosco Fernandes Dias (073.673.255-15); Top Engenharia Ltda
(14.448.260/0001-39).
4. Órgãos/Entidades: Caixa Econômica Federal; Companhia de Desenvolvimento Urbano do
Estado da Bahia.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb).
8. Representação legal:
8.1. Guilherme Lopes Mair (32261/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal.
8.2. Paulo Cesar Nogueira Fernandes, representando Companhia de Desenvolvimento Urbano do
Estado da Bahia.
8.3. Fabricio de Castro Oliveira (15055/OAB-BA) e outros, representando Top Engenharia Ltda.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial convertida a partir de
processo de fiscalização pelo Acórdão 464/2017-TCU-Plenário.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira
Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em:
9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa de João Bosco Fernandes Dias e Top
Engenharia Ltda.;
9.2. julgar regulares as contas de Top Engenharia Ltda. e dar-lhe quitação plena, com
fundamento nos artigos 1º, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992;
9.3. julgar regulares com ressalva as contas de João Bosco Fernandes Dias e dar-lhe quitação,
com fundamento nos artigos 1º, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992;
9.4. aplicar a João Bosco Fernandes Dias a multa prevista no art. 58, § 1º, da Lei 8.443/1992 c/c
art. 268, VII, do RI/TCU, em razão de descumprimento de decisão do Tribunal, no valor de R$
12.000,00 (doze 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 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. encaminhar cópia do presente acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República
no Estado da Bahia, no interesse do Inquérito Civil n. 1.14.000.002013/2010-52, nos termos do art. 16,
§ 3º, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7º, do RI/TCU, para adoção das medidas que entender
cabíveis;
9.6. enviar cópia desta deliberação aos responsáveis e à Companhia de Desenvolvimento Urbano
do Estado da Bahia, para ciência;
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9.7. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do RI/TCU.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5391-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues
(Relator) e Jorge Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5392/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 008.565/2020-1.
2. Grupo I – Classe de Assunto I: Pedido de Reexame em Aposentadoria.
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes:
3.1. Interessado: Hélio das Chagas Faria (370.334.926-34)
3.2. Recorrente: Helio das Chagas Faria (370.334.926-34).
4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva.
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade
de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: Tiago Cardoso Penna (83.514/OAB-MG); Rafaela N. de O. Fantini
(176.685/OAB-MG).
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Hélio das
Chagas Faria contra o Acórdão 9761/2020-TCU-1ª Câmara;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira
Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1999, em:
9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento.;
9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª
Região/MG.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5392-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues
(Relator) e Jorge Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5393/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 008.577/2020-0.
2. Grupo I – Classe de Assunto I: Pedido de Reexame em Aposentadoria.
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes:
3.1. Interessado: Maria Angélica da Rocha Couto Gomes (428.981.106-04)
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3.2. Recorrente: Maria Angélica da Rocha Couto Gomes (428.981.106-04).
4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade
de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Maria Angélica
da Rocha Couto Gomes contra o Acórdão 7642/2020-TCU-1ª Câmara;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira
Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1999, em:
9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento;
9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª
Região/MG.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5393-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues
(Relator) e Jorge Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5394/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 008.608/2020-2.
2. Grupo I – Classe de Assunto I: Pedido de Reexame em Aposentadoria
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes:
3.1. Interessado: Cibele de Fátima Campanha Lisboa (146.656.115-72)
3.2. Recorrente: Cibele de Fatima Campanha Lisboa (146.656.115-72).
4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região/BA.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade
de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Cibele de
Fátima Campanha Lisboa contra o Acórdão 8767/2020-TCU-1ª Câmara;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira
Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1999, em:
9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento;
9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 5ª
Região/BA.
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10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5394-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues
(Relator) e Jorge Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5395/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 008.702/2020-9.
2. Grupo I – Classe de Assunto I: Pedido de Reexame em Aposentadoria.
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes:
3.1. Interessado: Maria do Carmo Tarini (203.373.102-20)
3.2. Recorrente: Maria do Carmo Tarini (203.373.102-20).
4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região/AC e RO.
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 Fiscalização de Integridade
de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Maria do Carmo
Tarini contra o Acórdão 7968/2020-TCU-1ª Câmara;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira
Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1999, em:
9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento;
9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 14ª
Região/AC e RO
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5395-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues
(Relator) e Jorge Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5396/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 008.869/2020-0.
2. Grupo I – Classe de Assunto I: Pedido de Reexame em Aposentadoria.
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes:
3.1. Interessado: Maria de Fátima Monte da Silva (236.004.894-53)
3.2. Recorrente: Maria de Fatima Monte da Silva (236.004.894-53).
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4. Entidade: Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé.
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade
de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: Luciano Gondin Faria (301.327/OAB-SP)
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Maria de Fátima
Monte da Silva contra o Acórdão 9371/2020-TCU-1ª Câmara;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira
Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1999, em:
9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento;
9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5396-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues
(Relator) e Jorge Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5397/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 008.943/2020-6.
2. Grupo I – Classe de Assunto I: Pedido de Reexame em Aposentadoria.
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes:
3.1. Interessado: Cesar Augusto Gilii (205.926.558-49)
3.2. Recorrente: Cesar Augusto Gilii (205.926.558-49).
4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade
de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Cesar Augusto
Gilii contra o Acórdão 7631/2020-TCU-1ª Câmara;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira
Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1999, em:
9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento;
9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª
Região/SP.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
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11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5397-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues
(Relator) e Jorge Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5398/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 008.992/2020-7.
2. Grupo I – Classe de Assunto I: Pedido de Reexame em Aposentadoria
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes:
3.1. Interessado: Wilson Sales Paraizo Filho (122.801.604-63)
3.2. Recorrente: Wilson Sales Paraizo Filho (122.801.604-63).
4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região/PE.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé.
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade
de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Wilson Sales
Paraizo Filho contra o Acórdão 9000/2020-TCU-1ª Câmara;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira
Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1999, em:
9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial;
9.2. tornar insubsistente o Acórdão 9000/2020-TCU-1ª Câmara;
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:
9.3. considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de aposentadoria de Wilson Sales
Paraizo Filho,;
9.4. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106
da súmula da jurisprudência predominante do TCU);
9.5. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região/PE que:
9.5.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar o pagamento da vantagem “opção” do ato
considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, e
verifique a adequação do pagamento da vantagem incorporação de “quintos/décimos”, com base em
funções exercidas no período entre 8/4/1998 e 4/9/2001, à modulação de efeitos da decisão proferida
pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 638.115/CE;
9.5.2. emita novo ato de concessão de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no
prazo de trinta dias, após corrigidas as falhas que ensejaram a ilegalidade do ato.
9.5.3. no prazo de 15 (quinze) dias, dê ciência deste acórdão 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;

107
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

9.5.4. 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;
9.6. dar ciência deste acórdão ao recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região/PE.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5398-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues
(Relator) e Jorge Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5399/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 009.016/2020-1.
2. Grupo II – Classe de Assunto: I Embargos de Declaração (Aposentadoria)
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes:
3.1. Interessado: Mario Sergio Kumlehn (312.900.519-68)
3.2. Recorrente: Mario Sergio Kumlehn (312.900.519-68).
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região/SC.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
5.1. Relator da Deliberação Recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé.
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade
de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal:
8.1. Representação Legal: Pedro Mauricio Pita da Silva Machado (24.372/OAB-RS,
12.391A/OAB-SC, 29.543/OAB-DF).
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de embargos de declaração opostos em
face do Acórdão 1.759/2021-1ª Câmara;
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara,
ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 34 da Lei 8.443/1992, em:
9.1. conhecer dos presentes embargos para, no mérito, rejeitá-los;
9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao embargante e ao Tribunal Regional do Trabalho da
12ª Região/SC.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5399-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues
(Relator) e Jorge Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5400/2021 – TCU – 1ª Câmara
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1. Processo nº TC 009.017/2020-8.
2. Grupo II – Classe de Assunto: I Embargos de Declaração (Aposentadoria)
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes:
3.1. Interessados: Paulo César Dias (378.392.509-63).
3.2. Recorrente: Paulo César Dias (378.392.509-63).
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região/SC.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
5.1. Relator da Deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé.
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: Pedro Mauricio Pita da Silva Machado (24.372/OAB-RS,
12.391A/OAB-SC, 29.543/OAB-DF).
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de embargos de declaração opostos em
face do Acórdão 1.760/2021-1ª Câmara;
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara,
ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 34 da Lei 8.443/1992, em:
9.1. conhecer dos presentes embargos para, no mérito, rejeitá-los;
9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao embargante e ao Tribunal Regional do Trabalho da
12ª Região/SC.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5400-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues
(Relator) e Jorge Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5401/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 009.049/2020-7.
2. Grupo I – Classe de Assunto I: Pedido de Reexame em Aposentadoria
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes:
3.1. Interessado: Luis Aloise (004.140.098-43)
3.2. Recorrente: Luiz Aloise (004.140.098-43).
4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade
de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Luis Aloise
contra o Acórdão 7991/2020-TCU-1ª Câmara;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira
Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1999, em:
9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento;
9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª
Região-Campinas/SP.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5401-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues
(Relator) e Jorge Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5402/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 030.484/2019-7.
2. Grupo I – Classe de Assunto I: Pedido de Reexame em Aposentadoria.
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes:
3.1. Interessado: Elizete de França (128.469.021-00)
3.2. Recorrente: Elizete de Franca (128.469.021-00).
4. Órgão: Tribunal Superior do Trabalho.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva.
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade
de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Elizete de
França contra o Acórdão 10880/2020-TCU-1ª Câmara;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira
Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1999, em:
9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento;
9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Superior do Trabalho.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5402-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues
(Relator) e Jorge Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5403/2021 – TCU – 1ª Câmara
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1. Processo nº TC 031.444/2015-6.
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: Antônio da Cruz Filgueira Júnior (354.917.443-87); Consulplan Consultoria e
Planejamento Ltda. (01.943.184/0001-96).
4. Órgão/Entidade: Município de Itapecuru Mirim - MA.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
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:
8.1. Renata Cristina Azevedo Coqueiro Portela (12.257-A/OAB-MA), Cássio Luiz Januário
Almeida (8014/OAB-MA).
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela
Fundação Nacional de Saúde (Funasa), contra Antônio da Cruz Filgueira Júnior e Consulplan
Consultoria e Planejamento Ltda., em razão da execução parcial do Convênio 1184/2006, cujo objeto
foi a execução de sistema de abastecimento de água no Município de Itapecuru Mirim - MA;
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 revéis Consulplan Consultoria e Planejamento Ltda. e Miguel Lauand Fonseca,
para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao
processo;
9.2. julgar irregulares as contas de Antônio da Cruz Filgueira Júnior e Consulplan Consultoria e
Planejamento Ltda., com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, III, “b” e “c”, 19 e 23, III, da Lei
8.443/1992, e condená-los, em regime de solidariedade, ao pagamento de R$ 45.820,94, 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 à Fundação Nacional
de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 4/3/2011,
até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor;
9.3. aplicar a Antônio da Cruz Filgueira Júnior e Consulplan Consultoria e Planejamento Ltda.,
multas individuais, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), 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;
9.4. aplicar a Miguel Lauand Fonseca a multa prevista no artigo 58 da Lei 8.443/1992, no valor
de R$ 10.000,00, 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 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, 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. dar ciência da deliberação aos responsáveis, à Fundação Nacional de Saúde, ao Município
de Itapecuru Mirim - MA e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
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12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5403-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues
(Relator) e Jorge Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5404/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 034.725/2016-4.
2. Grupo II – Classe de Assunto: II – Prestação de Contas
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Responsáveis: Américo Leite de Almeida (727.510.297-87); Barbara Catharine de Souza
(021.497.261-57); Diogo Peres Neto (286.454.178-55); Edson Edinho Coelho Araujo (496.630.03804); Fabio Lavor Teixeira (560.120.043-20); Guilherme Penin Santos de Lima (320.480.908-00);
Helder Zahluth Barbalho (625.943.702-15); Luiz Otávio Oliveira Campos (042.575.532-00); Luiz
Stanley da Silva (811.941.961-87); Nathalia Beatriz Angotti Carrara (065.973.836-80); Ricardo
Tavares de Jesus Castelo Branco (008.927.191-25); Rodrigo Mendes de Mendes (633.824.582-68).
4. Órgão/Entidade: Secretaria de Portos (extinta).
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária
(SeinfraPor).
8. Representação legal:
8.1. Ana Carolina Souza do Bomfim, representando Secretaria de Portos (extinta).
8.2. Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (6.546/OAB-DF) e outros, representando Nathalia Beatriz
Angotti Carrara, Barbara Catharine de Souza, Luiz Stanley da Silva, Luiz Otávio Oliveira Campos,
Ricardo Tavares de Jesus Castelo Branco e Diogo Peres Neto.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas, relativas ao exercício de
2015, da Secretaria de Portos da Presidência da República (SEP/PR).
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara,
ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1º, inciso I; 16; 18; 19 e 23 da Lei
8.443/1992, em:
9.1. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Luiz Otávio Oliveira Campos, Diogo
Peres Neto, Luiz Stanley da Silva, Ricardo Tavares de Jesus Castelo Branco, Bárbara Catharine de
Souza e Nathalia Beatriz Angotti Carrara;
9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, 19, parágrafo único, e
23, inciso III, da Lei 8.443/1992, as contas de Luiz Otávio Oliveira Campos, Diogo Peres Neto, Luiz
Stanley da Silva, Ricardo Tavares de Jesus Castelo Branco, Bárbara Catharine de Souza e Nathalia
Beatriz Angotti Carrara e aplicar-lhes a multa prevista no art. 58, caput e inciso II, da Lei 8.443/1992,
nos valores a seguir discriminados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para
comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas
monetariamente até a data do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da
legislação em vigor:
RESPONSÁVEL
Luiz Otávio Oliveira Campos

VALOR (R$)
15.000,00
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Diogo Peres Neto

10.000,00

Luiz Stanley da Silva

10.000,00

Ricardo Tavares de Jesus Castelo Branco

5.000,00

Bárbara Catharine de Souza

5.000,00

Nathalia Beatriz Angotti Carrara

5.000,00

9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial
das dívidas, caso não atendidas as notificações;
9.4. julgar regulares com ressalvas, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23,
inciso II, da Lei 8.443/1992 as contas de Américo Leite de Almeida, Guilherme Penin Santos de Lima,
Fábio Lavor Teixeira, Helder Zahluth Barbalho, Edson Edinho Coelho Araújo e Rodrigo Mendes de
Mendes, dando-lhes quitação;
9.5. dar ciência do acórdão ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (MTPA) e aos
responsáveis.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5404-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues
(Relator) e Jorge Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5405/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 034.908/2020-0.
2. Grupo II – Classe de Assunto: V - Atos de Reforma
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessados: Amaurilio Martins Rodrigues (257.202.107-25); Carlos Alberto Gomes
(480.208.181-20); Juracir Fernandes dos Santos (497.852.491-15); Otavio Rocha Ribas (072.271.32072); Vicente Xavier (159.951.861-91).
4. Órgão/Entidade: Comando do Exército.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e
de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de reforma de Otávio Rocha Ribas, Amaurilio
Martins Rodrigues, Vicente Xavier, Carlos Alberto Gomes e Juracir Fernandes dos Santos, militares
do Comando do Exército;
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 legais e ordenar o registro dos atos de reforma de Vicente Xavier, Carlos Alberto
Gomes e Juracir Fernandes dos Santos;
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9.2. julgar ilegais e negar registro aos atos de reforma de Otavio Rocha Ribas e de Amaurilio
Martins Rodrigues;
9.3. dispensar, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, a devolução
dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação;
9.4. determinar à Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército, com fulcro no
art. 45 da Lei 8.443/1992 c/c art. 4º, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que:
9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados e comunique as providências
adotadas ao TCU no prazo de quinze dias, nos termos dos arts. 262, caput, do Regimento Interno do
TCU e 8º, caput, da Resolução TCU 206/2007;
9.4.2. cadastre novos atos, livres das irregularidades apontadas, e submeta-os ao TCU no prazo
de trinta dias, nos termos dos arts. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3º, da Instrução
Normativa TCU 78/2018;
9.4.3. dê ciência do teor desta deliberação aos interessados e encaminhe comprovante da data de
ciência pelos interessados ao TCU no prazo de trinta dias, nos termos do art. 4º, § 3º, da Resolução
TCU 170/2004, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de
recurso junto ao TCU não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a
notificação, caso o recurso não seja provido.
9.5. determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de
Benefícios Sociais que monitore o cumprimento das determinações feitas.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5405-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues
(Relator) e Jorge Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5406/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 034.926/2020-8.
2. Grupo II – Classe de Assunto: V - Reforma
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessados: Jose Mauro de Resende Avila (283.885.346-53); Lindomar Leite de Almeida
(008.468.906-40); Roberto Vicente da Cruz (000.299.236-11); Stanley Magela Cardoso (569.580.05600); Tiago de Souza Silveira (080.863.296-58); Wagner de Almeida Ferraz (656.752.746-34).
4. Órgão/Entidade: Comando do Exército.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e
de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de reforma de Jose Mauro de Resende Ávila;
Lindomar Leite de Almeida; Roberto Vicente da Cruz; Stanley Magela Cardoso; Tiago de Souza
Silveira; e Wagner de Almeida Ferraz, militares do Comando do Exército;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira
Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em:
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9.1. julgar legais e ordenar o registro dos atos de reforma de Jose Mauro de Resende Ávila;
Lindomar Leite de Almeida; Roberto Vicente da Cruz; Stanley Magela Cardoso; e Tiago de Souza
Silveira;
9.2. julgar ilegal e negar registro ao ato de reforma de Wagner de Almeida Ferraz;
9.3. dispensar, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, a devolução
dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação;
9.4. determinar à Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército, com fulcro no
art. 45 da Lei 8.443/1992 c/c art. 4º, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que:
9.4.1. faça cessar o pagamento decorrente do ato impugnado e comunique as providências
adotadas ao TCU no prazo de quinze dias, nos termos dos arts. 262, caput, do Regimento Interno do
TCU e 8º, caput, da Resolução TCU 206/2007;
9.4.2. cadastre novo ato, livre das irregularidades apontadas, e submeta-o ao TCU no prazo de
trinta dias, nos termos dos arts. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3º, da Instrução
Normativa TCU 78/2018;
9.4.3. dê ciência do teor desta deliberação ao interessado e encaminhe comprovante da data de
ciência pelo interessado ao TCU no prazo de trinta dias, nos termos do art. 4º, § 3º, da Resolução TCU
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, caso o
recurso não seja provido.
9.5. determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de
Benefícios Sociais que monitore o cumprimento das determinações feitas.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5406-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues
(Relator) e Jorge Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5407/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 035.251/2020-4.
2. Grupo I – Classe de Assunto: V - Aposentadoria
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Marli Hofstatter (377.637.680-53).
4. Órgão/Entidade: Ministério Público Federal.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e
de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidora 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 na Constituição Federal, art. 71, III
e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1º, V, e 39, II, em:
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9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao respectivo ato;
9.2. determinar ao órgão de origem que adote as seguintes providências, sob pena de
responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa:
9.2.1. promova o destaque das parcelas de quintos incorporadas com amparo em funções
comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001, transformando-as em “Parcela Compensatória” a
ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE.
9.2.2. 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;
9.2.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal
documentos comprobatórios de que a interessada está ciente do julgamento deste Tribunal.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5407-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues
(Relator) e Jorge Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5408/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 035.266/2020-1.
2. Grupo I – Classe de Assunto: V - Aposentadoria
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Wanda Nazare Alencar Barbosa (152.066.882-15).
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região/ac e RO.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e
de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidora do
Tribunal Regional do Trabalho da 14ª 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. determinar ao órgão de origem que adote as seguintes providências, sob pena de
responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa:
9.2.1. promova o destaque das parcelas de quintos incorporadas com amparo em funções
comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001, transformando-as em “Parcela Compensatória” a
ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE.
9.2.2. 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;
9.2.3. no prazo de 30 (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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10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5408-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues
(Relator) e Jorge Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5409/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 037.071/2020-3.
2. Grupo I – Classe de Assunto: V - Aposentadoria
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Luciano Rodrigues de Oliveira (393.158.949-87).
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e
de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidor do Tribunal
Regional Eleitoral de Santa Catarina.
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. promova o destaque das parcelas de quintos incorporadas com amparo em funções
comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001, transformando-as em “Parcela Compensatória” a
ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE;
9.3.4. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta
dias, após corrigidas as falhas que ensejaram a ilegalidade do ato.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5409-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues
(Relator) e Jorge Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.
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ACÓRDÃO Nº 5410/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 039.332/2019-5.
2. Grupo I – Classe de Assunto I: Pedido de reexame Aposentadoria
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes:
3.1. Interessado: Marystela Ribeiro de Carvalho (047.496.558-99)
3.2. Recorrente: Marystela Ribeiro de Carvalho (047.496.558-99).
4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade
de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Marystela
Ribeiro de Carvalho contra o Acórdão 9033/2020-TCU-1ª Câmara;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira
Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1999, em:
9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento;
9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª
Região/SP.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5410-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues
(Relator) e Jorge Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5411/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 044.166/2020-6.
2. Grupo II – Classe de Assunto: V – Pensão militar
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessados: Alice Rodrigues Filizola (539.383.301-63); Aurea Cristina Pereira
(483.725.529-91); Beatriz Consuelo Cordeiro Rodrigues (050.038.018-07); Maria Regina dos Santos
(155.762.569-72); Nilsa Pinto da Silva (138.485.518-10).
4. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e
de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de pensão militar instituídos por José Roberto
da Silva, Áureo Pereira e Ubirajara Augusto Filizola, militares da Força Aérea Brasileira;
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 ilegais os atos de concessão de pensão instituídos por José Roberto da Silva, Áureo
Pereira e Ubirajara Augusto Filizola por afrontarem o art. 110, caput, da Lei 6.880/1980, como
assevera o Acórdão nº 2225/19-TCU-Plenário, bem como por não cumprir os requisitos para receber o
posto acima em sua passagem para a reserva remunerada, com base no inciso II do art. 50 da lei
6.880/80, especificamente em relação ao ato de José Roberto da Silva;
9.2. dispensar, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, a devolução
dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação;
9.3. determinar à Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Aeronáutica, com
fulcro no art. 45 da Lei 8.443/1992, que:
9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados e comunique as providências
adotadas ao TCU no prazo de quinze dias, nos termos dos arts. 262, caput, do Regimento Interno do
TCU e 8º, caput, da Resolução TCU 206/2007;
9.3.2. cadastre novos atos, livres das irregularidades apontadas, e submeta-os ao TCU no prazo
de trinta dias, nos termos dos arts. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3º, da Instrução
Normativa TCU 78/2018;
9.3.3. dê ciência do teor desta deliberação aos interessados e encaminhe comprovante da data de
ciência pelos interessados ao TCU no prazo de trinta dias, nos termos do art. 4º, § 3º, da Resolução
TCU 170/2004, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de
recurso junto ao TCU não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a
notificação, caso o recurso não seja provido.
9.4. determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de
Benefícios Sociais que monitore o cumprimento das determinações feitas.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5411-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues
(Relator) e Jorge Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.
ACÓRDÃO Nº 5412/2021 - 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-007.661/2021-5 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Ricardo Henrique Passos Urano de Carvalho (426.889.493-49)
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 5ª Região
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
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1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5413/2021 - 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-007.669/2021-6 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Denize Goncalves do Nascimento (153.948.322-34)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinta)
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5414/2021 - 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-007.690/2021-5 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Elsuenio Alves da Silva (221.049.092-87)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5415/2021 - 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-007.706/2021-9 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessada: Sílvia Mariozi dos Santos (303.629.702-20)
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
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1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5416/2021 - 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-007.727/2021-6 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Cláudio César de Medeiros Braga (916.397.194-15)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do
Norte
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5417/2021 - 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-007.786/2021-2 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Ailton Souza (098.005.735-34); André Luiz Pinto Pereira (425.013.937-91);
Jair Antonio Fernandes (174.520.825-91); João Batista de Sousa (106.105.535-34); Manoel Arcanjo
Marinho (182.303.695-34); Manoel Messias dos Anjos (196.772.785-68); Milton Ferreira Amorim
(191.676.605-68); Raimundo Campos da Silva (151.965.855-91); Renato Furtado Ribeiro
(112.068.295-91); Rita Rodrigues Souza (242.937.335-15)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5418/2021 - 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:
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1. Processo TC-007.787/2021-9 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Antonio Gomes de Almeida (260.701.625-87); Eliete Valverde Correia
Dourado (292.279.685-04); Gildasio Jose Silva (086.077.025-72); Hamilton Ribeiro do Vale
(117.524.405-87); Ivandete Ferreira Oliveira (163.927.795-15); Jairo Matos do Espirito Santo
(084.561.275-15); Jose Souza Araujo (100.927.145-87); Marilene de Oliveira e Souza (144.049.66504); Pedro Nunes da Silva (106.879.205-15); Washington de Oliveira Xavier (213.697.475-00)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5419/2021 - 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-007.898/2021-5 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Glaci Bernardete Heiss Tormen (523.865.549-53)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5420/2021 - 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-007.963/2021-1 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Geraldo Edson Peraconi (303.440.420-49); Marcia Manzon Poerschke
(715.912.140-68); Maria Jussara da Silva Xavier (260.781.120-15)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Maria
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
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ACÓRDÃO Nº 5421/2021 - 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-007.982/2021-6 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Antonio Carlos de Almeida Matos (147.394.535-68); Eleuzina Oliveira de
Souza (202.746.965-68); Erenildes Paixão Novaes (130.678.265-15); Hetinan dos Santos Henrique
(678.172.205-06); Jotair da Silva Ferreira (285.153.665-68)
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5422/2021 - 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-008.279/2021-7 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Aluízio Raimundo Bastos de Oliveira (127.776.412-34)
1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5423/2021 - 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-008.302/2021-9 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Abnoel Leal de Souza (118.507.015-04)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
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1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5424/2021 - 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-008.310/2021-1 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Ademar José Steil (168.920.629-20); Isabela de Carlos Back Giuliano
(833.108.949-91)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5425/2021 - 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-008.847/2021-5 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Ana Maria Pizolati Cardoso (343.664.239-87); Antonio Felipe Simao
(048.027.809-15); Delfino Joao Schaefer (192.460.306-30)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5426/2021 - 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-008.850/2021-6 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Maria Helena Almada Araujo (175.332.283-91); Paulo Xavier de Castro
Moreira (095.077.873-72)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde
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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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5427/2021 - 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 de aposentadoria 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-011.018/2020-8 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Armando Wriedt (032.824.657-34); Fátima Soares de Moura (218.698.391-53)
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Superior do Trabalho
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.

ACÓRDÃO Nº 5428/2021 - 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-006.912/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Adelson dos Santos (025.496.887-24); Anderson Luiz Sousa da Mota
(251.887.668-50); Angelica de Souza El Passos (115.561.857-23); David Henrique de Lucena Sanches
(305.130.078-06); Estevao Couto Gomes (147.069.817-00); Manuelito Souza de Jesus (054.109.21704); Marcelo Alves de Almeida (070.160.307-09); Marcio Alves da Silva Penna (057.478.417-93);
Moises Silva dos Santos (173.635.207-55); Robson Henrique dos Santos (354.936.118-13)
1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5429/2021 - 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 8.443/92,
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-006.924/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Edinho Benesio Santos (712.772.502-00)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5430/2021 - 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-006.942/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Elisangela Maria Ricardo (290.229.418-25); Erica Amaral Liberato
(054.796.467-61); Francinildo Carneiro Benicio (843.038.673-49); Lucas Alexander de Oliveira Lima
(057.152.953-43); Lucas Almeida Monte (001.242.803-58); Marcos Evannuer Silveira da Silva
(600.196.863-23); Maria Aldetrudes de Araujo Moura Paula Quadros (023.010.103-84); Maria
Eduarda Silva Alcantara (068.222.813-39); Sheila Kelly Paulino Nogueira (770.579.613-91); Viviane
Pedroso Gomes (094.320.924-29)
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5431/2021 - 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-006.955/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Bianca Peres Pinto (053.672.647-78); Carla Tatiana Garcia Barreto Ferrao
(108.140.687-90); Carlos Eduardo Abreu Azevedo (084.629.407-96); Eleonora Abad Stefenson
(111.684.907-07); Layza Mendes Brandao (129.995.187-22); Liana Amaro Augusto de Carvalho
(083.173.354-37); Luis Felipe dos Santos Nascimento (134.859.747-06); Michel Gherman

126
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

(071.100.427-74); Renato Faria da Gama (020.513.237-55); Rodrigo Pereira Leal de Souza
(115.956.827-83)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5432/2021 - 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-006.958/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Aldo Brasil de Sousa (220.738.092-00); Alecsandra Oliveira de Souza
(760.324.502-87); Ana Claudia Oliveira da Silva (005.253.052-38); Cleyton Pereira dos Santos
(673.868.062-72); Debora Francisca Cayres (833.814.302-20); Jose Jarlison dos Santos (845.528.75272); Juliana Alves Garcia Leal (712.321.762-49); Paulo Renda Anderson (589.898.202-78); Sergio
Rodrigues Alves (421.691.192-72); Wanderson Ribeiro de Oliveira (837.007.302-68)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5433/2021 - 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-006.962/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Evandro David Silva Paranagua (011.008.577-96)
1.2. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5434/2021 - 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 8.443/92,
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-006.972/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Henrique Trombini (005.252.640-27); Monique Deon (027.801.370-88);
Morgana de Marco (022.797.810-26); Rafaela Soares Rech (030.230.140-27); Renato Santos Coelho
(412.575.020-34); Tiago Espinosa de Oliveira (989.858.760-15)
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5435/2021 - 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-006.977/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Thamirys Lorranne Santos Lima (107.249.374-80)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do
Norte
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5436/2021 - 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-007.003/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Fabricia Veiga Cavalcante (055.273.377-60); Fatima Azevedo (995.714.12791); Felipe Macedo da Cruz (107.707.147-73); Fernanda Marques da Silva (054.829.647-28);
Giovanna Oliveira de Marco (080.713.127-03); Gisele Conceicao de Cassia Vieira (124.484.887-54);
Isabela Lorena Porto Neves (033.484.885-75); Italo Rodrigo Santos Ribeiro da Silva (055.275.05735); Ivanise da Silva Teixeira (004.537.507-02); Joana Albrecht Bonomo (085.869.247-33)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
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1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5437/2021 - 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-007.050/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Amanda Morais Luna (018.625.545-44); Edileuza Correia de Lima
(021.764.514-30); Jose Raimundo Lopes Junior (005.467.603-76); Magna Fernandes de Alencar
(010.281.913-08); Marcelino Bernardo de Franca Neto (073.583.164-52); Maria Neuma de Melo
(369.999.544-53); Marisol Mohamad Chama (664.159.340-15); Marivone Lopes de Sousa
(838.201.241-87); Saint Clair Gomes Bernardes Neto (706.899.201-30); Tatiane Cristina Stabile
(321.149.678-59)
1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5438/2021 - 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-007.054/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Adenilce Rodrigues Pereira (006.704.473-58); Antonio Carlos Soares da Silva
(493.362.313-91); Clemilda Bento da Silva (647.038.603-25); Graciane da Silva Ferreira
(856.660.413-04); Gustavo Senra Avancini (074.770.847-92); Jociane Moreira Martins (023.958.44306); Julia Maria de Araujo (909.380.703-04); Marcia Silvania Rosa (406.933.413-00); Poliane do
Carmo Santos Sodre (002.764.193-75); Thiago Hernandes Costa (028.572.220-41)
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5439/2021 - 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 8.443/92,
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-007.069/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Bruno Silva de Siqueira (880.503.860-15); Denise Albani Pisoni
(013.628.400-09); Leosmaria Esper (007.878.900-14); Leticia Uzeika (817.683.540-49); Marianna
Lins de Souza Salerno (018.630.350-52); Martina Zucchetti (020.623.570-44); Melissa Mirales Lorenz
(005.573.770-64); Tais Cristina Teixeira de Carvalho (815.566.590-91); Thaiane Schaun Ferreira
(023.403.890-03); Thiago Leite Vitoria (000.913.810-29)
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 Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5440/2021 - 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-007.120/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Claudia Vivian de Oliveira Amorim (058.018.454-45)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5441/2021 - 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-007.130/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Amanda Priscila de Santana Cabral Silva (813.469.565-53); Helena Rocha
Coutinho de Castro (010.218.804-18); Luan Danilo Silva dos Santos (099.517.944-16); Marta Nunes
Lira (039.517.114-85); Mayara Aparecida Spindola Palacio (073.967.614-84); Mirthis Yammilit da
Conceicao Almeida (101.720.984-75); Renata Araujo Gomes de Sa (067.398.944-50); Sabrina Gomes
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Ferreira Clark (091.634.614-55); Talitta Ricarlly Lopes de Arruda Lima (086.932.664-38); Thiago
Campos Vasconcelos (001.657.315-32)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal 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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5442/2021 - 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-007.159/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Ana Paula da Cruz (384.536.728-81); Arthur Alax de Araujo Albuquerque
(060.935.504-00); Diego Antonio Costa Arantes (016.999.821-55); Douglas Hideki Nakahata
(084.961.999-83); Elinaldo da Silva Meira (148.448.748-61); Ellen Cristina Rivas Leonel
(369.563.498-76); Filipe Reis Dias de Jesus (031.509.451-60); Juliana Mendes Santos (037.229.98140); Rayani Mariano dos Santos (022.050.431-88)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Goiás
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5443/2021 - 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-007.176/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Anderson Pereira (023.969.340-07); Andressa Miotto Lazaroto (028.452.74084); Darlin Janine Koop (011.885.620-02); Djonathan Luiz Giordani Lenz (033.077.980-06); Giani de
Vargas Brião (022.509.480-03); João Zorzi (558.764.200-34); Luísa Correa de Lara (026.317.980-07);
Paulo Roberto Welter (015.385.420-05); Pavla Valdessica dos Santos Ribeiro da Silva (030.409.70046); Ronivelton Oliveira de Matos (024.564.920-48)
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
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1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5444/2021 - 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-007.181/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Alana Patricia Duarte Dahmer (008.695.060-64); Antonio Carlos dos Santos
Hoffmann (021.097.710-89); Catiane Kelly Schaefer (031.548.980-42); Darlan Fabiane (688.894.37049); Jamile Eduarda Assmann (017.622.180-89); Marcio Lopes Fao (007.535.960-08); Marcio Ricardo
de Castro Schwingel (004.873.950-26); Rodrigo Pereira Filho (027.961.970-77); Sinara Cristina
Cazarin (023.898.690-09); Victoria Siegle (017.633.390-84)
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5445/2021 - 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-007.196/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Adriel de Farias Ribeiro (035.315.710-44); Alisson Vieira de Cesaro
(028.339.140-59); Eugênio Vítor Rupp (200.390.000-44); Luís Carlos Festl (662.426.900-63); Luise
Rorig Saviscki (036.332.850-59); Monique da Costa Bruxel (012.209.400-03); Paulo Afonso
Bringmann (028.213.630-44); Paulo Roberto Brocco (393.318.570-04); Vanessa de Lima Hollmann
(037.515.810-30); William Vinderfeltes Conceição (018.738.800-81)
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5446/2021 - 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:
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1. Processo TC-007.225/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Renata Cristina de Lima Gomes (310.710.788-36)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5447/2021 - 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-007.234/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Marcel Rodrigues Gurgel Praxedes (052.315.254-05); Pedro Henrique
Alcantara da Silva (072.492.024-21)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5448/2021 - 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-007.252/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Bruno Bassani Rebelo (056.450.559-50); Bruno Campos Dona (018.223.11195); Bruno Mota de Lima (080.327.104-26); Celso Antonio Vieira de Paiva Junior (711.557.161-91);
Daniel dos Anjos Pereira (812.229.711-00); Darlison Santiago da Silva (019.153.652-01)
1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5449/2021 - 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 8.443/92,
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-007.260/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Gabriela Marques de Sousa (364.239.108-71); Lorena Schettino Lucas
(147.422.557-80); Vinicius Tadeu dos Passos Almeida (118.732.857-01)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal 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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5450/2021 - 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-007.307/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Jamily Batista Prates (023.743.375-37); Karoline Pravato Carari (106.663.69747); Maira Souza Machado (041.553.455-01); Sherle Katiane Neves Guedes (047.342.865-23); Ulisses
Lopes Guerra Pereira Sobrinho (029.941.225-37)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Sul da Bahia
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5451/2021 - 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-007.319/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Amanda Barros Gonzaga (369.205.948-54); Andreia Silva Gonçalves
(096.617.057-12); Andreia da Silva Ferreira (090.303.127-26); Davidson Miguel Silva (141.944.27750); Jonacyr Humberto do Espírito Santo (081.602.907-56); Juliane Ribeiro Gorito Baptista
(124.710.027-81); Katia de Morais Costa (941.090.797-72); Lídia do Nascimento da Rocha
(744.454.057-87); Priscila da Cunha Couto (105.874.097-03); Tatiane Cristina Tavares da Silva
(103.693.787-92)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde
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1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5452/2021 - 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-007.342/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Dayane Liliam Lima da Silva (132.292.247-01); Evelyn Caroline Loredo Pinto
Duarte (026.404.880-66); Ezequiel Pereira Dionísio (075.972.197-17); Fernanda Eva Silva de Souza
Maia (078.269.487-03); Verônica Maria da Silva Lúcio (127.987.027-39)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5453/2021 - 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-007.363/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Bruno Legora Souza da Silva (120.488.157-07); Paulo Victor Toso Helker
(128.465.397-82)
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: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5454/2021 - 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:
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1. Processo TC-007.450/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Alverlando Silva Ricardo (072.941.624-09); André Almeida Silva
(014.126.424-18); Andreia Espíndola Vieira Ribeiro (014.813.616-86); Maria Amélia Jundurian Cora
(055.484.717-59); Paull Handrew Maxsuel Lima Silva (099.420.114-12); Pedro Elísio Lessa Lima de
Holanda (054.576.624-97); Pedro Gustavo Rieger (989.222.201-63); Poliana Dias da Silva
(339.867.588-36); Pomy de Cássia Peixoto Kim (064.223.514-70); Priscila Muniz de Medeiros
(055.223.324-25)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alagoas
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5455/2021 - 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-007.479/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Abinadabis Parentes Mendes (701.506.802-87); Adila Pereira Santiago
(522.820.402-44); Diogo Milome Monteiro (013.320.452-94); Maria Aldenice Coelho Fernandes
(673.095.003-00); Nadia Cordeiro Maraes (845.103.582-53); Nicolly Rebeca da Silva Ribeiro
(020.066.552-99)
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade do Amazonas
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5456/2021 - 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-007.512/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Leila Simoni dos Santos (104.455.009-05); Roberto Wilhelm Krauss Martinez
(009.597.839-97)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Tecnológica Federal do Paraná
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico
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1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5457/2021 - 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-007.520/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Allan Kardec Machado Pereira (051.468.403-85); Fernando Pereira Bonoto
(053.497.931-95); Fredson da Cunha Barreto (012.667.353-56); Jose Pedro Neto Barbosa de Sa
(054.231.013-95); Lucas Machado Duarte (117.379.167-11); Marco Antonio da Nobrega Noronha
(368.786.308-51)
1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária 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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5458/2021 - 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-007.554/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Camila Teixeira Gabriel (147.503.187-44)
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 Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5459/2021 - 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-007.589/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO)
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1.1. Interessado: Richelieu Oliveira Santos (921.835.226-15)
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal de Contas da União
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5460/2021 - 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-007.590/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Juliane de Souza Nunes de Moura (003.528.360-24); Vilton Alex Jardim
Botesele (013.804.910-61)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5461/2021 - 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-008.212/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Ralyson Rayala Gonçalves de Oliveira (068.872.554-64)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5462/2021 - 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:
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1. Processo TC-008.223/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Aline Brígido Ferreira (015.771.832-82); Amaro Theodoro Damasceno Neto
(888.010.392-04); Giovani Monteiro Barros (017.621.902-14); José Bruno Santos Silva (017.898.27256); Karina de Oliveira Freitas (769.768.902-20); Krishna Ohanna Santos de Souza (043.678.815-20);
Milena Maria da Silva Sarmento (747.269.272-72); Richardson Luís Leite da Silva (068.497.693-59);
Victor Rodrigues Vieira (013.250.972-50); Yan Carlos Serrão Parente (029.773.792-90)
1.2. Órgão/Entidade: Companhia Docas 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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5463/2021 - 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-008.240/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Elliott Victor de Sousa Chaves (059.669.634-52)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5464/2021 - 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-008.276/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Josué Miranda Rodrigues (062.177.866-48)
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5465/2021 - 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 8.443/92,
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-008.477/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Débora da Silva Baldivia (023.073.041-85); Jamerson Gillis Batista Rodrigues
(088.287.374-17)
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal da Grande Dourados
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5466/2021 - 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-008.634/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Lucimeire Aparecida dos Santos Vieira (280.485.698-41); Maria de Jesus
Mondego de Camargo (064.919.013-00); Neusa Maria Pereira de Toledo (009.673.818-94); Patrícia
Camilo Gabriel (187.008.488-83); Ronaldo Falvino do Nascimento (173.673.188-29)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de São Paulo
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5467/2021 - 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-008.722/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Frederico Tadeu Borlot Peixoto (058.586.487-03)
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 4ª Região
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
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1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5468/2021 - 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-008.739/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Everaldo Monteiro de Oliveira (237.264.079-87)
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5469/2021 - 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-014.327/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Anderson Freitas Silva (957.923.923-15)
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região/RJ
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5470/2021 - 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-003.508/2021-8 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessados: Marisol Santos Mendes (098.753.275-81); Silvana Angelica Santana Mendes
(308.797.105-78)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
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1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5471/2021 - 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-004.521/2021-8 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessado: Celina Camila do Nascimento Silva (754.365.405-97)
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5472/2021 - 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-008.121/2021-4 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessados: Celcy Patzlaff Paiva (606.679.747-68); Diogo Patzlaff Paiva (950.270.25300); Margarida Maria Timbo Correa (614.143.363-49)
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5473/2021 - 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-008.152/2021-7 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessada: Cacilda Bastos Menezes Caminha (770.590.699-68)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde
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1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5474/2021 - 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-008.155/2021-6 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessada: Marlene Ribeiro Mendonça (880.087.383-91)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5475/2021 - 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-008.178/2021-6 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessada: Maria Tereza Ribeiro Avelar (248.654.783-53)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5476/2021 - 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-008.921/2021-0 (PENSÃO CIVIL)
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1.1. Interessadas: Ana Carolina Martins de Castro (101.120.621-80); Antônia Rosa Martins de
Castro (769.529.161-72); Juliana Martins de Castro (076.678.511-40)
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Superior Eleitoral
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5477/2021 - 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-008.924/2021-0 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessado: Maria Alice Vasques Ferreira (358.383.531-04)
1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5478/2021 - 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-008.925/2021-6 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessado: Victor Hugo Ferreira Lima (145.640.157-29)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Justiça e Segurança Pública
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5479/2021 - 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:
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1. Processo TC-013.630/2020-2 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessadas: Francisca Elia Carlos de Sousa (986.970.997-49); Wanda do Carmo Pierre de
Araujo (591.722.827-20)
1.2. Órgão/Entidade: Primeira Região Militar
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5480/2021 - 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-013.832/2020-4 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessadas: Fabiana Rosa Barros (062.716.116-21); Síria Maria da Costa (211.659.80606); Suzana Jacinto de Barros (708.925.476-34)
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5481/2021 - 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-037.244/2020-5 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessados: Alzira de Abreu Goncalves (026.487.587-71); Celia Medeiros de Araujo
(021.277.767-04); Edileuza Silva da Costa (044.197.447-31); Elizete da Conceicao Pereira
(519.523.517-15); Laurenil Soares Salles (444.819.691-72); Lucia Lobato Pessoa de Mello
(029.985.217-20); Marcia Maria Camara Gomes (611.153.557-91); Marguerite Celestine Siqueira dos
Santos (548.577.837-20); Maria Amelia Coutinho Pereira (617.720.977-72); Marlene Lelis Guimaraes
(013.305.587-66); Nelina de Sousa Marques (008.273.497-69); Yone Lopes dos Santos (388.513.18549)
1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
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1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5482/2021 - 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-038.684/2020-9 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessados: Darcy Maria de Oliveira Guimaraes (679.443.536-53); Elvira Valentini
(453.064.359-04); Enis Lucia de Pinho Oliveira (209.100.291-72); Iracema Almeida Alves
(116.494.023-68); Leda Maria de Alencar Nascimento (150.755.833-34); Maria Bosio Horlandi
(071.449.909-93); Maria Conceicao Barroso da Silva (693.961.753-15); Maria Terezinha Mora Capra
(363.471.848-00)
1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária 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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5483/2021 - 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 e adotar a medida constante do item 1.7, de acordo com os pareceres
emitidos nos autos:
1. Processo TC-044.706/2020-0 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessados: Antonia da Cunha Ribeiro (961.205.920-91); Italina Schiavon Nadal
(454.040.620-53); Laurindo Freitas da Costa (113.225.940-15); Maria Antonia Victoria Pereira
(921.384.460-34); Teresinha dos Santos Fontoura (510.693.930-53)
1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Ordenar à unidade técnica que corrija o código do fundamento legal da pensão instituída por
Marlene Schneiders Costa (218.792.650-87), no e-Pessoal, para que passe a indicar PCIV-15.
ACÓRDÃO Nº 5484/2021 - 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,
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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-044.795/2020-3 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessados: Barbara Duarte Casseb (000.052.952-46); Catarina Duarte Casseb
(056.138.222-04); Rosa Maria Silva Nascimento (129.671.143-91)
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal 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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5485/2021 - 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-031.768/2016-4 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE)
1.1. Interessados: Geni Marques Macedo de Moura (076.121.254-04); Geraldo Henrique de
Moura (135.696.947-04)
1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5486/2021 - 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-000.425/2021-4 (PENSÃO MILITAR)
1.1. Interessados: Ana Maria da Silva Antunes (928.790.127-91); Monica da Silva Antunes
(025.616.937-32)
1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
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ACÓRDÃO Nº 5487/2021 - 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-034.959/2020-3 (PENSÃO MILITAR)
1.1. Interessados: Angela Maria Nunes da Silva (667.253.800-34); Ariane Martins Dantas
(018.733.991-03); Cleide Eleonor Charao Medeiros (548.923.500-44); Fabiane Dornelles da Rosa
(786.604.400-72); Iraneide Batista Marques Dantas (004.157.330-73); Ivone Maria Moschen
(423.698.430-04); Jessica Paola Silva da Rosa (816.133.770-53); Loraci Nunes (667.087.610-68);
Maria Zenides Israel Lavarda (791.190.859-15); Nilza Dal Forno de Freitas (550.642.300-44); Priscilla
Marli Silva da Rosa (816.133.690-34); Rubia Mara Martins Munauer (972.265.800-04); Serlei Maria
Rodrigues Teckio (913.473.860-68); Soraia Silveira Munauer (972.299.380-15); Talita Martins Dantas
(023.095.231-35); Tathiana Dantas Visioli (000.604.581-27); Vera Lucia Goncalves Textor
(270.672.890-68); Vera Maria Ledur Ongaratto (505.824.530-20)
1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5488/2021 - 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-035.016/2020-5 (PENSÃO MILITAR)
1.1. Interessados: Edenise de Almeida Ferraz Lima (788.894.216-49); Maria Aparecida dos
Santos (376.835.946-87); Maria Jose de Castro Mazzoni (877.460.776-68); Roseli Rodrigues de Jesus
(656.031.766-87)
1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5489/2021 - 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:
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1. Processo TC-040.640/2020-5 (REFORMA)
1.1. Interessados: Antonio Francisco Ribeiro dos Santos (491.696.967-72); Arthur de Souza
Carneiro Neto (735.877.707-78); Emil Correa Nuss (635.626.857-34); Fernando José Alves Machado
(549.584.667-20); Francisco Martins da Silva (811.170.947-15); Luigi Carlo Russo (738.941.687-49);
Luiz Sergio Lima de Souza (612.198.277-20); Osmar Lopes do Vale (808.282.217-15); Roberto Bento
Cardim (856.514.357-00); Willian Cesar Quaresma (831.984.747-87)
1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5490/2021 - 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-044.063/2020-2 (REFORMA)
1.1. Interessados: Jesue de Souza Augusto (803.635.807-78); José Mendes Dias (265.696.20720); Julio Cesar Amâncio (857.892.167-49); Luiz Henrique Gonçalves de Oliveira (104.743.937-98);
Norberto Marcos Jauhar (838.933.267-15); Ricardo Augusto Fernandes de Mello (499.032.337-87);
Roberto da Silva Cardoso (647.700.607-34)
1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército
1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5491/2021 - 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
dos responsáveis arrolados no subitem 1.1. abaixo, regulares, dando-lhes quitação plena; nos termos
dos arts. 10, § 1º, e 11 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 157 e 201, § 1º, do RI/TCU, sobrestar as contas
dos demais responsáveis arrolados no subitem 1.2. abaixo até que seja proferida decisão definitiva no
âmbito dos processos TC 005.862/2018-3, TC 039.055/2018-3 e TC 006.229/2021-2, e dar ciência
desta deliberação à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, de acordo com os pareceres
emitidos nos autos (peças 22-24):
1. Processo TC-013.118/2019-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018)
1.1. Responsáveis: Fabiana Todesco, CPF 223.064.628-10; Luis Alberto Albuquerque Souza,
CPF 902.662.696-72; Paulo Henrique Possas, CPF 646.157.580-49; Antônio Hermínio Nascimento da
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Silva, CPF 411.041.021-53; Fernando Antônio Ribeiro Soares, CPF 005.162.126-64; Carlos Vuyk de
Aquino, CPF 967.646.868-15; Guilherme Walder Mora Ramalho, CPF 294.914.348-29; João Manoel
da Cruz Simões, CPF 510.008.300-04; Célio Alberto Barros de Lima, CPF 251.019.862-91
1.2. Demais responsáveis: Antônio Gustavo Matos do Vale, CPF 156.370.266-53; Antônio
Claret de Oliveira, CPF 258.073.586-00; André Leandro Magalhaes, CPF 468.503.170-91; José
Irenaldo Leite de Ataide, CPF 040.871.604-59; Angelino Caputo e Oliveira, CPF 306.437.591-15; José
Cassiano Ferreira Filho, CPF 855.990.187-68; João Marcio Jordão, CPF 088.083.358-01; Thiago
Pereira Pedroso, CPF 001.869.681-32; Eduardo Roberto Stuckert Neto, CPF 818.548.981-68; André
Luis Marques de Barros, CPF 512.638.311-68; Francisco José de Siqueira, CPF 070.459.304-10;
Geraldo Moreira Neves, CPF 205.913.813-20; Rogerio Amado Barzellay, CPF 239.507.901-44;
Marçal Rodrigues Goulart, CPF 065.804.238-62; Marx Martins Marsicano Rodrigues, CPF
059.060.974-22 e Adilson Teixeira Lima, CPF 024.394.409-81
1.3. Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil
(SeinfraRod).
1.7. Representação legal: Márcia Uchôa de Oliveira da Rocha e outros, representando Empresa
Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária; Fábio Viana Fernandes da Silveira (20.757/OAB-DF) e
outros, representando Rogerio Amado Barzellay.
1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5492/2021 - TCU – 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com
fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, e na forma do art. 218 do RI/TCU, ACORDAM, por
unanimidade, em dar quitação aos responsáveis Abram Abe Szajman (CPF 001.214.108-97) e Luiz
Francisco de Assis Salgado (CPF 047.793.128-68), ante o recolhimento integral das multas individuais
que lhes foram imputadas por meio do subitem 9.1.2 do Acórdão 11.313/2020-TCU-1ª Câmara, de
acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos:

Responsável

Valor
original

Valor
recolhido

Data do
recolhimento

Abram Abe Szajman

R$ 5.000,00 R$ 5.000,00

12/11/2020

Luiz Francisco de Assis
Salgado

R$ 5.000,00 R$ 5.000,00

17/11/2020

1. Processo TC-016.605/2006-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2005)
1.1. Apensos: 008.226/2006-3 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO)
1.2. Responsáveis: Abram Abe Szajman (001.214.108-97); Euclydes Carli (003.264.538-49);
Laerte Brentan (003.454.348-11); Luiz Carlos Dourado (767.338.408-63); Luiz Francisco de Assis
Salgado (047.793.128-68); Marcio Barros Souza (056.921.818-78); Marco Antonio Câmara Pias
(057.826.688-14)
1.3. Entidade: Administração Regional do Senac No Estado de São Paulo
1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin
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1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico
(SecexDesen).
1.7. Representação legal: Álvaro Luiz Miranda Costa Júnior (29.760/OAB-DF) e outros,
representando Luiz Francisco de Assis Salgado; Katia Maria Nunes (14281E/OAB-DF) e outros,
representando Administração Regional do Senac No Estado de São Paulo.
1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5493/2021 - 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 levantar o
sobrestamento das presentes contas para julgá-las regulares, dar quitação plena aos responsáveis, e dar
ciência desta deliberação à Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, de acordo
com os pareceres emitidos nos autos (peças 31-33):
1. Processo TC-029.853/2015-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2014)
1.1. Responsáveis: Arnaldo Teixeira Marabolim (684.046.708-20); Flávio Luís Godas
(077.622.068-33); Francisco Sérgio Ferreira Jardim (191.025.697-87); Iara Viveiros Lima
(578.015.416-34); João Guilherme Rocha Machado (303.469.888-70); Luiz Concílius Gonçalves
Ramos (049.672.408-87); Mário Maurici de Lima Morais (029.986.098-13); Sérgio Feijão Filho
(010.171.738-50) e Wilson Rodrigues dos Reis (007.170.796-43)
1.2. Entidade: Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais 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 Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente
(SecexAmb).
1.6. Representação legal: Christopher Rezende Guerra Aguiar (203028/OAB-SP) e outros,
representando Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo; Wilton Luis da Silva
Gomes (220788/OAB-SP) e outros, representando Mario Maurici de Lima Morais.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5494/2021 - 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, incisos III e V, alínea “d” do Regimento Interno do
TCU, em determinar o apostilamento do Acórdão 3760/2019 - 1ª Câmara, Sessão de 14/5/2019, para
corrigir erros materiais a seguir transcritos, conforme proposta da unidade técnica (peças 45-47), que
teve a anuência do Ministério Público junto ao TCU (peça 48), mantendo-se inalterados os seus demais
termos:
Onde se lê: “9.2 (...) o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizado monetariamente e
acrescido dos juros de mora, calculados a partir de (28/04/2006) até a data do(s) recolhimento(s), na
forma prevista na legislação em vigor”.
Leia-se: “9.2 (...) o recolhimento da dívida à Fundação Nacional de Saúde, atualizado
monetariamente e acrescido dos juros de mora, calculados a partir de (28/04/2006) até a data do(s)
recolhimento(s), na forma prevista na legislação em vigor”.
1. Processo TC-030.002/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL)
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1.1. Responsável: José Edvaldo Antunes de Souza (413.127.166-49)
1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Monte Azul - MG
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: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5495/2021 - 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 II, da Lei 8.443/92, c/c os arts.
143, 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em
conhecer da representação; quanto ao mérito, julgá-la improcedente; considerar prejudicado o pedido
de medida cautelar, em razão da apreciação do mérito da matéria; dar ciência da falha a seguir
especificada à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero); determinar o
arquivamento do processo; e, cientificar a representante e a Infraero desta deliberação, de acordo com
os pareceres emitidos nos autos (peças 30-31):
1. Processo TC-006.334/2021-0 (REPRESENTAÇÃO)
1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou
1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti).
1.5. Representação legal: não há.
1.6. Dar ciência à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, com fundamento no art.
9º, I, da Resolução TCU 315/2020, que, nos editais e termos de referência, a inserção de condições ou
exceções que se traduzam em vantagem competitiva indevida contrariam o disposto no art. 31, caput,
da Lei 13.303/2016, notadamente os princípios da isonomia e da igualdade entre licitantes.
ACÓRDÃO Nº 5496/2021 - TCU - 1ª Câmara
Considerando que o processo trata de representação a respeito de possíveis irregularidades
ocorridas na Infraero, relacionadas à Licitação Eletrônica 202/ADLI-3/Sede/2020, destinada à
contratação de empresa para locação de 125 coletores de dados com tecnologia wi-fi, com 55 berços
de comunicação e carga, e manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e aplicativos,
conforme disposto no item 1.1 do edital;
Considerando que a representação (TC 006.334/2021-0), de minha relatoria, trata do mesmo
objeto dos presentes autos e que naquele processo foi determinada a oitiva prévia, tendo sido negado o
pedido de cautelar por não ter ficada evidenciada a fumaça do bom direito;
Considerando que os requisitos de admissibilidade foram atendidos, nos termos dos arts. 235 e
237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c art. 103, § 1º, da Resolução – TCU
259/2014, mas não os referentes à plausibilidade jurídica para o atendimento da cautelar;
Considerando a semelhança dos objetos tratados, bem como a necessidade de racionalização,
economia processual e uniformização de tratamento;
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara,
ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno
deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da presente representação para,
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no mérito, considerá-la parcialmente procedente e determinar a adoção das providências a seguir
indicadas:
1. Processo TC-006.388/2021-3 (REPRESENTAÇÃO)
1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
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. Providências:
1.6.1 conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade e julgar
prejudicado o pedido de cautelar, em razão do julgamento do mérito, com fulcro nos arts. 235 e 237,
inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c art. 87, § 2º, da Lei 13.303/2016 e no art. 103, §
1º, da Resolução – TCU 259/2014;
1.6.2 apensar, com fundamento no art. 36 da Resolução TCU 259/2014, o presente processo ao
TC 006.334/2021-0, para análise em conjunto, pois há conexão entre seus objetos;
1.6.3 comunicar o representante do Acórdão e arquivar o presente processo, com fundamento no
art. 169, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal.
ACÓRDÃO Nº 5497/2021 - 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, III, inciso V, “a”, 169, inciso V, 235 e
237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 87, § 2º, da Lei 13.303/2016 e o
art. 103, § 1º, da Resolução TCU 259/2014 em conhecer da representação formulada pela empresa
Wap Air Refrigeração Ltda. para, no mérito, considerá-la improcedente, considerar prejudicado o
pedido de medida cautelar, por perda de objeto, dar ciência do presente acórdão ao representante e a
Furnas Centrais Elétricas S.A. e determinar o arquivamento dos autos, como proposto pela Selog.
1. Processo TC-008.933/2021-9 (REPRESENTAÇÃO)
1.1. Órgão/Entidade: Furnas Centrais Elétricas S.A.
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.
ACÓRDÃO Nº 5498/2021 - 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 II, da Lei 8.443/92, c/c os arts.
143, 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em:
conhecer da representação; quanto ao mérito, julgá-la parcialmente procedente; expedir ciência à
Petroleo Brasileiro S.A (Petrobras), conforme item 1.6. a seguir; determinar o arquivamento do
processo; e, informar à representante e à Petrobras o teor desta deliberação, de acordo com os
pareceres emitidos nos autos (peças 68-69):
1. Processo TC-016.770/2020-0 (REPRESENTAÇÃO)
1.1. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.a.
1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
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1.3. Representante do Ministério Público: não atuou
1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog).
1.5. Representação legal: Marcos Pires Santos de Souza (18.408/OAB-BA) e outros,
representando Sli Meio Ambiente e Infraestrutura Eireli.
1.6. Dar ciência à Petróleo Brasileiro S/A, com fundamento no art. 9º, inciso I, da Resolução –
TCU 315/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras
ocorrências semelhantes, que caracteriza fracionamento de despesas a realização de contratações por
dispensa de licitação de despesas de mesma natureza, cujo valor total não se enquadra no limite
estabelecido pelo art. 29, incisos I e II, da Lei 13.303/2016.
ACÓRDÃO Nº 5499/2021 - TCU – 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com
fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, e na forma do art. 218 do RI/TCU, ACORDAM, por
unanimidade, em dar quitação à responsável Nathércia Maria Ribeiro de Almeida (046.411.911-15),
ante o recolhimento integral da multa aplicada pelo Acórdão 2.260/2017-1ª Câmara, mantida pelo
Acórdão 9.088/2017-1ª Câmara e alterada pelo Acórdão 2.463/2019-1ª Câmara, de acordo com os
pareceres convergentes emitidos nos autos:

Responsável
Nathércia Maria Ribeiro de
Almeida

Valor
original

Valor
recolhido

R$ 3.000,00 R$ 3.385,73

Data do
recolhimento
parcelado

1. Processo TC-022.148/2016-7 (REPRESENTAÇÃO)
1.1. Apensos: 008.881/2020-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); 008.859/2020-5 (COBRANÇA
EXECUTIVA)
1.2. Responsáveis: José Adalberto Ribeiro de Andrade (306.420.781-49); Liomar Santos Torres
(342.434.611-04); Nathercia M.r.a.c. Meleiro (046.411.911-15); Roberto Bueno de Assunção
(189.296.721-91)
1.3. Interessado: Coopersystem - Cooperativa de Trabalho (02.781.209/0001-65)
1.4. Entidade: Instituto Nacional de Tecnologia da Informação
1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog).
1.8. Representação legal:
1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5500/2021 - 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-002.234/2021-1 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Maria da Conceição Santana Miranda (056.497.812-49)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde
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1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5501/2021 - 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 a
seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-003.174/2021-2 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Alzimiro Antônio Sousa Teixeira (094.709.561-68)
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Cultural Palmares
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5502/2021 - 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-003.699/2021-8 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Ana Beatriz Cabral (365.069.071-34); Francisco Osmar Silva Melo
(266.788.371-34); Juliana de Moura Fonseca (421.064.946-53); Maria José da Silva Souza
(137.026.963-34); Ubajara Berocan Leite (225.551.451-68)
1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5503/2021 - 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 do Sr. Paulo de Tarso Santiago da Silva, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
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1. Processo TC-007.881/2021-5 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Fernando Mauro Alves de Paula (970.118.358-49); Paulo de Tarso Santiago da
Silva (046.498.038-02)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações:
1.7.1. determinar à Sefip que reinstrua o processo e aponte a legislação que ampara a concessão
de proventos integrais para o Sr. Fernando Mauro Alves de Paula, tendo em vista que a moléstia
mencionada no laudo juntado aos autos não está relacionada no art. 190 da Lei 8.112/1990.
ACÓRDÃO Nº 5504/2021 - 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, e fazer a
seguinte determinação:
1. Processo TC-008.007/2021-7 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Antônio Gomes Campelo (157.636.094-68); Elba Ferreira de Oliveira Gomes
(329.243.214-68)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinta)
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações:
1.7.1. determinar ao Ministério da Economia que acompanhe o desfecho do julgamento do
Mandado de Segurança 35.498/DF e, em caso de decisão de mérito desfavorável ao sr. Antônio Gomes
Campelo, proceda à supressão do Bônus de Eficiência e Produtividade de seus proventos.
ACÓRDÃO Nº 5505/2021 - 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-008.031/2021-5 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Ana Cristina Girão Braga (293.637.213-53); Carlos Alberto Silva de Lima
(170.594.703-44); Fátima Nelsizeuma Sombra de Medeiros (187.487.913-34); Francisco Barbosa de
Lima (887.599.208-82)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Ceará
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
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1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5506/2021 - 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-008.289/2021-2 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Pedro Nascimento (293.898.285-20)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5507/2021 - 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, e fazer a
seguinte determinação:
1. Processo TC-008.296/2021-9 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Clóvis Tadeu Christófaro (050.371.418-69)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações:
1.7.1. determinar ao Ministério da Economia que acompanhe o desfecho do julgamento do
Mandado de Segurança 35.498/DF e, em caso de decisão de mérito desfavorável ao sr. Clóvis Tadeu
Christófaro, proceda à supressão do Bônus de Eficiência e Produtividade de seus proventos.

ACÓRDÃO Nº 5508/2021 - 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.
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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-008.502/2021-8 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Wilson Gonçalves de Lima (381.532.706-72)
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Viçosa
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5509/2021 - 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 a
seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-008.768/2021-8 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Mário Aloísio Barreto Melo (068.384.804-68)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5510/2021 - 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-008.795/2021-5 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Nilton Anastácio de Jesus (072.281.125-04)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e 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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5511/2021 - 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 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 atos de concessão a
seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-008.821/2021-6 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Marcia Dode Becker Costa (301.428.220-00)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Justiça e Segurança Pública
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5512/2021 - 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 fazer a determinação que se segue:
1. Processo TC-008.853/2021-5 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Geovana dos Santos Nogueira (002.564.427-03)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações:
1.7.1. determinar ao Ministério da Saúde que:
1.7.1.1. esclareça os motivos pelos quais a interessada foi considerada como inválida, uma vez
que, aparentemente, permaneceu em atividade no cargo ocupado na Universidade do Estado do Rio de
Janeiro;
1.7.1.2. submeta a interessada a nova junta médica, nos termos do § 5º do art. 188 da Lei
8.112/1990.

ACÓRDÃO Nº 5513/2021 - 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-037.208/2020-9 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Bonifácio José Tamm de Andrada (003.527.486-72); Bonifácio José Tamm de
Andrada (003.527.486-72)
1.2. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
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1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5514/2021 - 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-045.533/2020-2 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Maria Helena de Oliveira (320.072.051-49)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Trabalho (extinta)
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5515/2021 - 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-000.820/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Davis Ismael da Cruz (170.192.897-38); Deborah Victoria Araújo da Silva
(122.299.844-03); Tiago Mota Lima (179.546.677-40)
1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5516/2021 - 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:
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1. Processo TC-001.412/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Alan Oliveira Aguiar (076.693.717-81); Ariela Demuner Loss (055.164.19751); Daniel Lima Alves (118.802.887-10); Daniele Brito Lourenço (056.509.206-56); Leonardo
Lourensutti (057.580.007-01); Marlene Dussoni (997.893.617-34); Núbia Soares Fidelis (120.629.77786); Phelipe Toze da Rocha (147.157.937-92); Pollyanna Fátima de Castro Magalhães (141.642.63709); Thaynara Alves Vieira (137.346.187-03)
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5517/2021 - 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-006.905/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Elias Schneider de Oliveira (066.529.229-59); Felipe Peres Fachineli
(418.280.738-30); Fernanda Nobre da Matta (118.420.367-93); Gabriel Lobo de Castro Meira
(059.740.825-40)
1.2. Órgão: Departamento de Polícia 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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5518/2021 - 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-006.923/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Jenilto dos Santos Sena (498.283.203-04); Wanderson Dias de Lima
(012.884.321-78)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
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ACÓRDÃO Nº 5519/2021 - 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, exceto quanto ao ato de
interesse da sra. Susan Keity Nascimento Trajano:
1. Processo TC-006.930/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Ana Paula Barbosa Alves (566.416.642-87); Emanuella Silveira Vasconcelos
(836.406.572-68); Francisco Alves Gomes (948.786.092-49); Hosana Carolina dos Santos Barreto
(759.785.802-78); Jonildo Viana dos Santos (446.283.662-68); Maria Aparecida de Moura Araújo
(051.515.264-13); Melanie Kaline Truquete (796.761.542-53); Paulo Roberto Ribeiro Rocha
(053.052.386-84); Ricardo Penha Moreno (126.919.858-06); Susan Keity Nascimento Trajano
(947.582.802-82)
1.2. Órgão/Entidade: 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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações:
1.7.1. determinar à Sefip que examine a legalidade da acumulação do cargo de Técnico em
Laboratório, na Universidade Federal de Roraima, com o de Biólogo, na Prefeitura Municipal de Boa
Vista, por parte da sra. Susan Keity Nascimento Trajano.
ACÓRDÃO Nº 5520/2021 - 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-006.999/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Adriano Silveira Rodrigues (014.844.727-99); Aline Gomes de Lucena
Marques (111.549.247-00); Aline Jesus da Silva (102.742.617-40); Aline Lopes Firmo (088.312.48740); Aline Neves Goes (089.991.317-26); Aline Pereira Soares (095.789.237-32); Ana Claudia Araújo
de Carvalho (044.620.457-93); Ana Cristina Soares Costa (078.612.967-09); Anderson Telles Gomes
(105.989.437-81); André dos Santos Orfei (097.018.897-89)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5521/2021 - 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 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-007.030/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessadas: Ingrid Luz Guimaraes (043.359.301-60); Jordanna Marra da Fonseca Costa
(007.151.861-40)
1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5522/2021 - 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-007.043/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Luciano Pires Aoki (344.643.168-32)
1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5523/2021 - 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-007.044/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Ana Carolina Quintao Siravenha (870.734.392-20); Carla Isabel Paula da
Rocha de Araujo (054.239.737-40); Emilio Jose Montero Arruda Filho (602.237.072-87); Evandro
Ferreira da Silva (002.386.142-80); Fernando Henrique Goncalves Lourenco (012.310.582-00); Nilton
Rodolfo Nascimento Melo Rodrigues (010.066.512-84)
1.2. Entidade: Universidade Federal 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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
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1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5524/2021 - 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-007.057/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Ana Gabriela de Magalhães (084.876.036-02); Carla da Conceição de Lima
(039.808.096-84); Deborah Luísa Vieira dos Santos (115.261.136-43); Gustavo Souza Gontijo Garcia
(067.270.176-62); Helbert José da Silva (054.866.416-13); José Antônio Toledo Júnior (097.801.89661); Mara Júnia Campos Silva Amaral (911.772.866-53); Vinicius Borges Gomes (105.439.486-50)
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de São João Del Rei
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5525/2021 - 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-007.066/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Andressa Santos Ramos (837.848.020-87); Angelica Sabrina Oliveira Fialho
(015.218.890-82); Eliezer Lima Vieira (007.911.140-82); Elisete Schveihardt (757.400.010-72);
Gleiciane dos Santos Xavier (828.758.630-53); Lenise Silva dos Santos (736.946.300-15); Naizana
Prass (006.223.660-17); Otavio Cassepp Borges (005.702.100-70); Patricia de Moraes da Silva
Rivarola (019.780.430-66); Sandro Luis de Barros Souza (945.376.310-15)
1.2. Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A.
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5526/2021 - 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:
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1. Processo TC-007.079/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Barbara Chagas Rachinhas (029.641.020-90); Ben Hur Neves de Oliveira
(024.202.090-95); Giovana Sordi Schiavi (027.648.530-09); Joao Marcos Flach (043.538.149-07);
Luis Fernando Herbert Massoni (846.429.120-53); Luiza Abrahao Frank (014.169.050-06); Luiza
Pecis Valenti (033.749.560-25); Marcia Elisa Jacondino Pretto (922.861.600-82); Nicoly Donati
(020.892.040-44); Simone Paula Kunrath (486.003.180-68)
1.2. Entidade: Universidade Federal 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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5527/2021 - 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 relativos às sras. Roosseliny Pontes Silva, Rosiane Trindade
dos Santos e Suzana Santos Libardi e fazer a determinação que se segue:
1. Processo TC-007.104/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Rogério Ferreira Marques (073.901.514-12); Ronaldo dos Santos
(092.569.924-18); Roosseliny Pontes Silva (636.209.794-72); Rosiane Trindade dos Santos
(679.593.694-53); Samela Rouse de Brito Silva (057.640.794-11); Suzana Santos Libardi
(048.511.974-97)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alagoas
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações:
1.7.1. determinar à Sefip que verifique a ocorrência de acumulação irregular de cargos públicos
por parte dos srs. Rogério Ferreira Marques, Ronaldo dos Santos e Samela Rouse de Brito Silva e, em
caso positivo, promova as diligências necessárias para verificar as medidas adotadas pelos respectivos
órgãos, tais como a instauração de processo administrativo disciplinar e adoção de medidas com vistas
a buscar a devolução de valores indevidamente recebidos pelos interessados nos períodos em que
ocorreram as acumulações.
ACÓRDÃO Nº 5528/2021 - 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-007.109/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
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1.1. Interessados: Alene Barbosa Leal (043.184.443-76); Ana Carla Pimentel Paiva
(025.483.383-71); Francis dos Santos Rios (022.877.703-80); Marcondes Chaves de Souza
(021.215.783-31); Meyssa Quezado de Figueiredo Cavalcante Casadevall (636.226.023-68); Rebeca
Natalia Salcedo Coutinho (028.683.943-10); Saulo da Silva Diogenes (017.753.703-56)
1.2. Entidade: Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5529/2021 - 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-007.164/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Alan Alves Ferrioli (033.744.200-28); Amanda Moreira Lopes (014.286.21008); Reinaldo Silveira Blanco (945.056.240-72); Renata Brasil Vidal (772.179.420-04); Tiago
Giordani Camicia (008.466.320-04)
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Pampa
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5530/2021 - 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-007.258/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Anderson Carlos Oliveira Motta (028.066.977-19)
1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do ABC
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5531/2021 - 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 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-007.272/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Gabriella Andressa Moreira Dias de Oliveira (040.641.261-81); Leonardo
Pimenta Vieira (961.454.803-78); Manoel Carlos Lopes de Melo (003.698.992-45); Thiago Lima de
Oliveira (008.105.292-89)
1.2. Órgão: Tribunal Regional Federal da 1ª Região
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5532/2021 - 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-007.283/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessada: Natasha Torres Gil Nunes (059.201.516-50)
1.2. Órgão: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinto)
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5533/2021 - 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-007.316/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Andre Gustavo da Silva (697.495.904-49); Isabel Aparecida Souza Miranda
(097.003.796-12); Kele Tatiane Souza Soares (088.346.496-99); Layane Isabelli da Silva
(081.208.926-07); Matheus Santos Ferreira (126.657.076-40); Viviane Mangabeira Ormundo
(067.145.156-18)
1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais
1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
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1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5534/2021 - 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-007.380/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Paulo Cesar Ferreira Melo (004.077.441-42)
1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5535/2021 - 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-007.531/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Gilmara da Silva Sousa (090.461.457-35); Jose Carlos Vaccari Filho
(051.225.746-93); Julio Goncalves Vimercati Ferreira Pinto (057.757.217-21); Quelli Costa de Souza
(079.352.657-47); Renata Lopes de Oliveira (090.397.657-90)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5536/2021 - 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-008.213/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO)
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1.1. Interessados: Albert Ruzzante Jacobson (306.066.837-04); Elizia Goncalves Nunes
(847.166.496-87); Leonardo Jose Galindo (882.720.016-91); Luciane Pereira de Castilho
(890.425.306-34); Ronaldo Santos de Mendonca (029.999.157-13)
1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A.
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5537/2021 - 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-008.222/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Allisson Lopes de Oliveira (085.949.696-19)
1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5538/2021 - 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-008.720/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Sérgio Manuel Pão-Mole Bento (013.331.934-24)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão
Pernambucano
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5539/2021 - 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.
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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-033.239/2019-3 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Leandro Torres Andrade da Nóbrega (057.392.084-24)
1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5540/2021 - 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-005.847/2020-6 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessados: Ana Beatriz Lopes Magalhães (034.496.817-02); Jocélia Alves Pereira Amaral
(559.293.975-20); Jovelina Batista dos Santos Ferreira (373.750.835-68); Luzinete Souza Guimarães
(124.806.735-53)
1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa na Bahia
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5541/2021 - 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-008.077/2021-5 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessado: Maria Lúcia Line Kiwi Ferreira (330.654.038-20)
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5542/2021 - 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 II, da Lei nº 8.443/1992, c/c o art.
143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a
seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-008.115/2021-4 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessado: Maria do Socorro Portela de Melo (381.021.614-34)
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5543/2021 - 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-008.139/2021-0 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessados: Luiza Rodrigues Martins (709.445.633-68); Maria de Moura Sousa
(479.344.173-49)
1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5544/2021 - 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-008.917/2021-3 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessado: Leilah de Oliveira Cezar (161.800.138-88)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
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ACÓRDÃO Nº 5545/2021 - 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, à exceção daquele de interesse das sras. Sandra Aparecida
da Silveira e Suzi Mery Silveira Santana, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como
em fazer a determinação adiante especificada:
1. Processo TC-034.610/2020-0 (PENSÃO MILITAR)
1.1. Interessadas: Aderlanda Helena Pontes Aranha (651.084.424-91); Ana Cristina Tonini
(894.512.527-20); Berenice Wollf de Paula Neves (247.500.699-49); Celita Guilermina Welter
(528.483.100-49); Dilza Santos Magioli (128.846.007-44); Eliane Moura de Sousa Santana
(108.548.514-53); Eliecilda Moura de Sousa (261.682.784-00); Elisangela Cristina de Oliveira Nunes
(045.528.984-00); Elizangela Nunes de Amorim (032.072.804-80); Erika Cristina de Oliveira Leite
(010.229.924-22); Gilceia Nunes Pinto (631.730.187-53); Gilcia Pinto Almeida (031.779.167-21);
Gildecia Maria Nunes Setubal (008.014.307-55); Gilma Ferraz Pinto (779.870.717-49); Glaucia Maria
Nunes Pinto Rocha (577.404.457-20); Glaudete Nunes Pinto (631.729.507-78); Iliane Regina
Carvalheiro Silva (494.519.879-91); Iracema Gomes Marques (756.722.784-34); Irani Barbosa
Tavares Neves (127.250.564-20); Ivelise Barbosa Lopes (428.181.504-00); Ivenise Barbosa de
Medeiros (127.970.904-97); Katia Maria Pereira Lima (360.876.704-59); Lucia Maria Moraes da Silva
(268.418.867-04); Luiza Neves Bittencourt (902.643.809-59); Marcia Lukow de Medeiros
(340.883.349-49); Maria Aparecida Tonini (809.110.647-53); Maria Zelia Oliveira (019.672.594-10);
Paulina Wollf de Paula Neves (632.587.819-15); Rebecca Muniz Moura dos Santos Torres
(066.778.834-42); Regina Helena Souto Vasconcellos (296.774.081-00); Renata Tonini (072.939.32758); Rosa Maria Barbosa de Farias (510.766.404-00); Rosele de Lucena Silva (178.495.354-72);
Sandra Aparecida da Silveira (932.142.007-04); Sandra Marcia Carvalheiro Honorio (284.645.59968); Suzi Mery Silveira Santana (157.542.516-53); Teresa Tonini (792.886.857-15)
1.2. Órgão: 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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações:
1.7.1. Determinar à Sefip que, previamente à apreciação conclusiva do ato de interesse das sras.
Sandra Aparecida da Silveira e Suzi Mery Silveira Santana, esclareça os fundamentos para a elevação
do soldo de referência do instituidor de Terceiro-Sargento para Primeiro-Tenente.
ACÓRDÃO Nº 5546/2021 - 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 II, e 43, inciso I, da Lei
8.443/1992, c/c os arts. 143, 235 e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado,
em não conhecer da representação por não atender aos requisitos de admissibilidade e em determinar
liminarmente o arquivamento deste processo, dando-se ciência desta deliberação ao representante, de
acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-000.013/2021-8 (REPRESENTAÇÃO)
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1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Barra do Mendes - BA
1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou
1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude).
1.5. Representação legal: não há.
1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5547/2021 - 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 II, e 43, inciso I, da Lei
8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, III, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir
relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente e determinar o arquivamento,
dando ciência ao representante e ao Ministério da Saúde, de acordo com os pareceres emitidos nos
autos.
1. Processo TC-047.147/2020-2 (REPRESENTAÇÃO)
1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde
1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou
1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude).
1.5. Representação legal: não há.
1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5548/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar
legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos
nos autos:
1. Processo TC-007.616/2021-0 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Ana Lucia Reis Mattoso (357.739.441-20); Carlos Alberto Coelho de Andrade
(205.473.072-68); Cristiano Coutinho Couto (555.097.626-91); Deneval Pacheco Fontes Filho
(797.897.497-91); Eduardo Bernardes Vieira (875.185.037-00); Eduardo de Miranda Velasco
(754.118.067-04); Luciana Vale de Oliveira Bispo (748.440.675-91); Marco Antonio Ramos Conde
(011.711.287-97); Marcus Vinicius Filgueiras de Almeida (281.000.341-68); Maria de Lourdes da
Silva (145.277.151-00)
1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5549/2021 - 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, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar
legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos
nos autos:
1. Processo TC-007.624/2021-2 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Carmen Damiana Leopoldino Rodrigues (000.698.757-58); Celso Batista dos
Santos (586.789.807-53); Luciana Milesi Vieira (033.780.887-29); Maria de Fatima Gloria Henriques
(884.459.927-91); Maristela Tausch (418.894.529-04); Pablo da Costa Monteiro (937.071.267-49);
Roberto Lima de Lima (094.804.122-68); Rosimeri Lima de Araujo (612.074.467-34); Ubirajara
Souza da Silva (434.674.405-25); Valeria Rios Horta de Souza (533.642.527-34)
1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5550/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal
para fins de registro o ato de concessão a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos
autos:
1. Processo TC-007.629/2021-4 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessada: Olga Frydman Cytrynbaum (779.753.407-15)
1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5551/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar
legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos
nos autos:
1. Processo TC-007.738/2021-8 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Edvaldo Carlos Brito Loureiro (038.170.322-34); Manoel do Carmo Pereira
Soares (102.147.802-44); Maria Miriam Franca Mendes (169.217.202-68)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde
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1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5552/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar
legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos
nos autos:
1. Processo TC-007.755/2021-0 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Celina Valderez Feijo Kohler (372.572.340-00); Mauro Cunha Ramos
(413.194.430-87)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5553/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar
legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos
nos autos:
1. Processo TC-007.797/2021-4 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Reginaldo Vello Loureiro (096.796.507-15); Rita de Cassia Meneghelli
Henrique Cassilhas (576.642.507-49); Sergio Carlos Zavaris (823.442.307-00)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5554/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar
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legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos
nos autos:
1. Processo TC-007.809/2021-2 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Adanis Glaici de Fatima Bruno (351.968.231-15); Antonio Carlos Borba
Carapeba (335.781.500-10); Claudia Rivaneide de Souza (222.231.501-87); Djalma Sampaio Filho
(020.854.418-66); Edineide Rodrigues dos Santos Leles (399.187.771-68); Ednelza Teixeira Viana
(112.540.332-20); Maria da Conceicao Carvalho de Castro (104.437.203-63); Maria de Fatima de
Jesus Miranda (133.710.882-00); Maria do Perpetuo Socorro Silva Penteado Duarte (055.845.232-91);
Tacito Antonio Bastos Brandao (152.372.141-34)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5555/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar
legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos
nos autos:
1. Processo TC-007.811/2021-7 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Antonio de Padua Dias (205.689.917-53); Beatriz Carneiro Euclydes
(756.910.867-15); Maria Amelia Zamprogno Amancio Pereira (557.399.897-87); Maria Jose Oliveira
Lima Roque (008.109.897-94)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5556/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal
para fins de registro o ato de concessão a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos
autos:
1. Processo TC-007.820/2021-6 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessada: Raimunda Martins da Silva (134.215.903-97)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
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1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5557/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar
legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos
nos autos:
1. Processo TC-007.862/2021-0 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessadas: Elizabeth Heitor Pinto (046.515.702-59); Maria da Natividade Felix
(294.102.586-34)
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade do Amazonas
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5558/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal
para fins de registro o ato de concessão a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos
autos:
1. Processo TC-007.876/2021-1 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessada: Nadia Brasil (064.675.608-76)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5559/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar
legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos
nos autos:
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1. Processo TC-007.949/2021-9 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Getulio Pereira da Silva (301.410.286-53); Selvino Ferreira da Silva
(003.147.028-90)
1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5560/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar
legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos
nos autos:
1. Processo TC-007.976/2021-6 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Benedito Naudo Pinheiro (128.858.356-72); Helcio Martins Borges
(370.840.706-72); Marcia Maria de Souza (471.608.106-00); Maria Anete Ferraz Santos (321.495.90697); Maria Ferreira da Fonseca (267.784.596-20)
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5561/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar
legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos
nos autos:
1. Processo TC-007.999/2021-6 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Adriana Avila de Almeida (753.352.476-49); Carlos Ho Shih Ning
(057.255.058-80); Deicy Farabello (887.428.658-91); Ina Hercilia Cavalcante de Oliveira
(135.174.572-72); Marcos Benedito Goussain Kopaz (030.630.408-27)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto)
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
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1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5562/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal
para fins de registro o ato de concessão a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos
autos:
1. Processo TC-008.028/2021-4 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Evanir Rufino Muniz (391.578.229-72)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Trabalho (extinta)
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5563/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar
legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos
nos autos:
1. Processo TC-008.049/2021-1 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Antonio Goncalves Correia (226.006.041-20); Luciano Reinaldo Rezende
(831.462.881-68); Maria do Socorro Lopes Araujo (444.318.303-59); Rita de Cassia Pereira
(245.692.671-49)
1.2. Órgão/Entidade: Superior Tribunal de Justiça
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5564/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal
para fins de registro o ato de concessão a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos
autos:
1. Processo TC-008.808/2021-0 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Luiz Carlos Dias (299.945.279-91)
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1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5565/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar
legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos
nos autos:
1. Processo TC-008.842/2021-3 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Celia Ottoboni (413.384.726-15); Juscelem Goncalves Correa (237.099.01634)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Itajubá
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5566/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar
legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos
nos autos:
1. Processo TC-008.854/2021-1 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessadas: Erica Cavalcanti Rangel (791.350.137-53); Fatima Mendes Carvalho
(713.669.707-72); Fernanda Monteiro Souza Campos (728.860.057-20); Isabel Luci Faccioli Giorelli
(782.922.207-04)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5567/2021 - 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, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal
para fins de registro o ato de concessão a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos
autos:
1. Processo TC-008.860/2021-1 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessada: Ana Claudia Dantas Crisanto (504.514.214-34)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Trabalho (extinta)
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5568/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar
legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos
nos autos:
1. Processo TC-008.876/2021-5 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Cristina Rocha de Almeida Hamelmann (708.356.597-04); Helio Souza
Fonseca (152.924.361-00); Leila Freire Falcone (345.209.457-04)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional da Propriedade Industrial
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5569/2021 - TCU - 1ª Câmara
Trata-se de atos de concessão de aposentadoria em favor de Adair Farah da Mota Filho, Elmar
Duarte Silva, Emilson de Oliveira Souza Jorge Luiz Alves, Luiz Alberto Artilles de Abreu, Marcia
Goncalves da Conceição, Maria Cristina Munksgaard, Merissane Gouvêa de Almeida, Sandra Silva
Braz e Suelimar da Silva Barreto, emitidos pelo Ministério da Saúde.
Considerando os pareceres da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) pela legalidade de todos os atos;
considerando a manifestação do Ministério Público junto ao TCU – MPTCU pela legalidade da
quase totalidade dos atos, com exceção do ato de aposentadoria da interessada Sandra Maria Faria
Nascimento (peça 9), para o qual propôs o sobrestamento até o trânsito em julgado da ADI 5554/DF,
em curso no Supremo Tribunal Federal;
considerando que a ex-servidora Sandra Maria Faria Nascimento era ocupante do cargo de
agente de combate a endemias, decorrente da transformação de emprego em cargo público estatutário,
sem a realização de concurso público, por força do art. 3º da Lei 13.026/2014;
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considerando que os dispositivos da Lei 13.026/2014 que deram ensejo à transformação de
emprego em cargo público estatutário sem a realização de concurso público são objeto da Ação Direta
de Inconstitucionalidade 5554/DF, em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do
Ministro Roberto Barroso;
considerando que a solução proposta pelo MPTCU, de sobrestamento do ato que contém matéria
em apreciação na ADI 5554/DF, foi adotada pelo TCU nos Acórdãos 13.875/2020-2ª Câmara, relator
Ministro Augusto Nardes, 6.520/2020-1ª Câmara, relator Ministro Walton Alencar Rodrigues,
1.008/2020-2ª Câmara, relator Ministro André de Carvalho e 1710/2021-2ª Câmara, relator Ministro
Raimundo Carreiro;
os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso III; 143, inciso II; 157; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em:
a) considerar legais e registrar os atos de aposentadoria de Adair Farah da Mota Filho, Elmar
Duarte Silva, Emilson de Oliveira Souza Jorge Luiz Alves, Luiz Alberto Artilles de Abreu, Marcia
Goncalves da Conceição, Maria Cristina Munksgaard, Merissane Gouvêa de Almeida, Sandra Silva
Braz e Suelimar da Silva Barreto, conforme os pareceres emitidos nos autos;
b) sobrestar o ato de aposentadoria da interessada Sandra Maria Faria Nascimento (peça 9) até o
trânsito em julgado da ADI 5554/DF, em curso no Supremo Tribunal Federal.
1. Processo TC-038.498/2020-0 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Alcy Arindal da Silva Duque Estrada (641.295.277-20); Creuzimar Barbosa
Gallo (838.204.507-34); Joao Paulo Lyra da Silva (664.127.577-91); Lourdes de Jesus Pereira
(230.148.497-15); Maria Helena da Silva Martins (345.928.577-04); Marlene da Rocha (736.855.69791); Marli Silva de Oliveira (374.090.347-34); Reginaldo Marques de Lacerda (369.798.647-34);
Sandra Maria Faria Nascimento (006.000.357-00); Tania Regina de Oliveira Cruz (532.535.407-82)
1.2. Unidade: Ministério da Saúde.
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.

ACÓRDÃO Nº 5570/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal
para fins de registro o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos
nos autos:
1. Processo TC-000.443/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Sergio Nascimento da Costa (052.847.337-97)
1.2. Órgão/Entidade: Diretoria do Pessoal Militar da Marinha
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
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ACÓRDÃO Nº 5571/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, 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, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão de
pessoal de Andre dos Santos Costa e Silva; Joao Guilherme Carvalhal de Souza; Joao Thiago Frossard
da Cruz Ferreira; Rodrigo de Brito Colombo e considerar legais para fins de registro o ato de admissão
de Anna Karolina Candido Dias Batalha, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-003.267/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Andre dos Santos Costa e Silva (140.029.367-75); Anna Karolina Candido
Dias Batalha (132.407.797-22); Joao Guilherme Carvalhal de Souza (130.847.867-47); Joao Thiago
Frossard da Cruz Ferreira (122.088.777-30); Rodrigo de Brito Colombo (137.010.637-88)
1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5572/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais
para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres
emitidos nos autos:
1. Processo TC-006.904/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Eduardo Antonio Badaro Junior (804.496.115-15); Eduardo Pacheco de Mello
Lima (017.979.670-45); Luis Henrique Alves da Costa (809.557.115-68); Manoelino Geraldo Costa
Neto (878.966.992-49); Marcelo Moller Ferrareze (016.017.150-48); Marcelo Pires de Oliveira
(221.261.418-70); Marco Aurelio Rebes Morini (330.032.598-65); Mateus Marins Correa de Sa
(074.545.669-36); Otavio Jose Lima de Oliveira (886.700.401-82); Pedro Henrique Turin de Oliveira
(055.098.899-85)
1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5573/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
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inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais
para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres
emitidos nos autos:
1. Processo TC-006.911/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Estevam Ferreira Neto (048.280.893-49); Hidelfrancio Costa Lima
(774.684.903-25); Paulo Cesar da Conceição (075.130.726-20); Thiago Augusto Tavares
(027.258.341-39)
1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5574/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal
para fins de registro o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos
nos autos:
1. Processo TC-006.956/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessada: Gisele Cristina Valle Iulianelli (028.466.227-52)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5575/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal
para fins de registro o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos
nos autos:
1. Processo TC-006.960/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Jonathan Marques Oliveira (079.984.446-22)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas
Gerais
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
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1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5576/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais
para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres
emitidos nos autos:
1. Processo TC-007.014/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Aline Chacon Pereira (099.919.077-69); Ana Paula de Albuquerque Marques
(076.232.027-31); Augusto Cesar Baptista de Mesquita (776.670.187-15); Bernardo Verdolin Campos
de Azevedo (119.143.537-73); Felipe da Silva Brandao (032.001.116-07); Isabella Sepulveda Pires
(113.973.297-85); Julio Cesar Garrido de Figueiredo (022.105.567-32); Keythelbrinian Karine Silva
(071.307.466-37); Leonel Pereira Carneiro (100.948.507-55); Marcelo Vieira Gomes (014.737.227-56)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5577/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal
para fins de registro o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos
nos autos:
1. Processo TC-007.032/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Everton Lamare Costa Melo e Silva (046.032.635-03)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5578/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais
para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres
emitidos nos autos:
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1. Processo TC-007.046/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Gabriel Soares Porto (032.981.190-83); Geisyanne Ferreira da Cruz Morais
(009.235.004-64)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Paraíba
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5579/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais
para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres
emitidos nos autos:
1. Processo TC-007.055/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Alexandre da Silva Andrade (515.231.082-15); Carlos Wagner de Jesus
Toscano (744.878.762-49); Edriani Malcher da Silva (722.908.892-53); Elliton Cardoso Costa
(932.920.582-87); Fernanda de Castro Lopes (021.667.663-07); Flaviana Martins Leite (018.000.16395); Glenia Kelly Santos Pires (283.319.178-20); Lawrysson Jorge Vieira Ramos (025.266.063-30);
Maria da Conceicao Caldas de Brito (103.816.447-82); Raquel Lima de Lima (880.779.002-59)
1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5580/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais
para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres
emitidos nos autos:
1. Processo TC-007.056/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Camila Vicente dos Santos (098.927.097-13); Edson Gulart Monteiro
(923.656.120-91); Elaine Jacinta de Oliveira Sardinha (589.827.282-87); Geisa Ana Rosa de Matos
(016.093.537-73); Joao Carlos dos Santos (009.169.719-02); Poliana Paula Silva Pereira (047.932.07480); Rita de Cassia de Assis Republicano (018.810.797-59); Sulla Habib Pina (112.653.727-64)
1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
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1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5581/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal
para fins de registro o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos
nos autos:
1. Processo TC-007.082/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessada: Ranielle Caroline de Sousa (019.491.661-80)
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5582/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais
para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres
emitidos nos autos:
1. Processo TC-007.134/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessadas: Cristiane Alves da Silva (373.997.368-47); Luciana Pragana Martins
(014.946.027-92)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de São Paulo
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5583/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais
para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres
emitidos nos autos:
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1. Processo TC-007.199/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Candida Zanetti (003.710.300-80); Cassio Angelo Carlin (018.502.000-33);
Evelize Goncalves Sousa (693.714.580-20); Gustavo Fin Berkmann (823.629.040-91); Larissa
Azambuja Alcantara (002.127.370-74); Maicon Meoti (035.859.510-07); Manoel Augusto Fagundes
de Oliveira (006.405.070-00); Paulo Roberto Foscarini (241.987.570-20); Robson Levi Ferreira
(007.736.589-55); Rosangela Cecilia Camargo Subtil (001.292.620-56)
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5584/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal
para fins de registro o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos
nos autos:
1. Processo TC-007.219/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Jonathan Coelho da Silva (056.417.761-06)
1.2. Órgão/Entidade: Superior Tribunal Militar
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5585/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal
para fins de registro o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos
nos autos:
1. Processo TC-007.230/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Robson Elpidio Pereira Ribeiro (003.043.221-99)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
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ACÓRDÃO Nº 5586/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal
para fins de registro o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos
nos autos:
1. Processo TC-007.240/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Carlos Augusto Batista da Silva (065.770.571-33)
1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5587/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais
para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres
emitidos nos autos:
1. Processo TC-007.256/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Antonio Jose Viana (199.126.788-69); Breno Medeiros Silva (061.998.71707); Horacio de Oliveira Junior (091.905.667-93); Leonardo Joao Ferreira (118.415.497-03); Leonardo
Vargas da Silva (116.827.717-50); Rodolfo Fragoso da Silva (119.360.747-70)
1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5588/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais
para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres
emitidos nos autos:
1. Processo TC-007.266/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Gleuter Alves Guimaraes (558.308.116-34); Juliano de Oliveira Rosa Neves
(035.902.771-73)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
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1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5589/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal
para fins de registro o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos
nos autos:
1. Processo TC-007.269/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Rodrigo Morgado Coelho (143.373.597-02)
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 2ª Região
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5590/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal
para fins de registro o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos
nos autos:
1. Processo TC-007.276/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessada: Flavia Araujo Goncalves (729.507.493-72)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5591/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais
para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres
emitidos nos autos:
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1. Processo TC-007.278/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessadas: Aline de Jesus Moraes (095.622.337-07); Maria Ines Castro Azevedo
(314.602.327-04)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Educação de Surdos
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5592/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais
para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres
emitidos nos autos:
1. Processo TC-007.282/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Camila Ribeiro da Silva Jorge (008.163.680-66); Erick dos Reis Ignacchitti
Rosa (119.144.256-00); Hiago William Petris (055.892.299-60); Julia D Alessio (445.715.178-58);
Lucas Costa Campos (444.540.888-37)
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 4ª Região
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5593/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal
para fins de registro o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos
nos autos:
1. Processo TC-007.289/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Helder Brito de Sa Lopes (011.726.824-02)
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral do Pará
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
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ACÓRDÃO Nº 5594/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais
para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres
emitidos nos autos:
1. Processo TC-007.327/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Barbara Contarato Pilon (089.648.837-30); Daniel Pereira Baptista
(075.045.477-60); Daniela Malta da Silva Pontual (111.831.037-35); Daniele Pitanga Torres
(105.177.767-40); Danielle do Amaral Obadia (122.975.677-90); Fernanda Maria Braga Marinho
(092.791.147-78); Flavia Varela Capone (098.843.117-30); Flavia de Mello Gregorio (097.300.25738); Jacqueline da Fonseca Santos (057.017.467-80); Julia Reich Camasmie (136.389.547-81)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5595/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais
para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres
emitidos nos autos:
1. Processo TC-007.328/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Johene Andrade Santos Pantoja (217.798.135-20); Juliana Cordeiro
Vasconcellos (136.636.997-14); Katia Moura Jermann (384.032.267-72); Lilian Maria Costa Goveia
(057.657.627-19); Lucas Oliveira Mourao (131.226.707-04); Luiz Felipe Abdalla Soares
(119.973.447-00); Maria Vitoria Hadland Seidl (110.687.007-77); Rafael Dias Moura (076.255.50680); Renata de Almeida Palombo Magalhaes (086.478.857-67); Talitha Pastana de Sousa Marinho
(823.797.002-06)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5596/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais
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para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres
emitidos nos autos:
1. Processo TC-007.330/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Danieli Catarinozi Rocha (028.736.657-00); Marcelo Correa Manso Filho
(171.681.227-54); Mariana Quintao Pereira (099.020.006-06); Monica de Fatima Martins
(003.393.997-75); Natalia Rodrigues Martins (114.238.577-98); Rachel de Santana Louret
(089.484.767-85); Ryenne Banolas Bueno (019.187.360-81); Silvana Monteiro de Aquino
(073.814.817-23); Silvana Rocha D Almeida (790.917.417-91); William de Freitas Lopes
(020.352.807-70)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5597/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais
para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres
emitidos nos autos:
1. Processo TC-007.351/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Carla dos Santos Duarte (946.530.892-72); Emerson Michel da Silva Souza
(620.920.732-49); Fredson Guimaraes Parente (704.999.852-49); Joao Wilson Coelho Ribeiro
(688.754.012-68); Josilane Amaro Pinheiro (961.305.472-34); Richardson Adriano de Souza
(601.075.452-68); Samirimi Januario Silva (964.519.802-00); Ulisses Ney Teixeira da Silva
(867.551.962-15); Vanessa de Carvalho Sardinha Santana da Silva (113.191.817-75); Welson Crispim
de Carvalho (779.730.382-72)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5598/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal
para fins de registro o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos
nos autos:
1. Processo TC-007.362/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO)
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1.1. Interessado: Pedro Rosseto de Faria (120.409.047-51)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5599/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal
para fins de registro o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos
nos autos:
1. Processo TC-007.367/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessada: Daysi Lange (450.287.610-00)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5600/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais
para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres
emitidos nos autos:
1. Processo TC-007.390/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Alexandre Luis Schultz Bier (952.663.210-91); Liane Cristina da Rosa
(514.068.700-30); Lidiele Berriel de Medeiros (007.579.070-08); Lisiane Martins Gomes
(926.579.660-04)
1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A.
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5601/2021 - 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, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais
para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres
emitidos nos autos:
1. Processo TC-007.404/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Fabio Frozza (021.931.259-10); Fernando Lima Gama Junior (018.661.31729); Heber de Oliveira Pelagio (023.989.104-07); Hiroito Kashivakura Monteiro (023.133.509-16);
Joao Ignacio Perius (226.749.340-34); Jose Lindomar Ferreira de Sousa (223.917.971-68); Lucas
Jordao de Oliveira Mantesso (018.307.973-60); Mario Lucio Mota (199.070.956-72); Sandro Lacau da
Silveira (020.743.409-31); Vitorio Mitio Harakawa (023.349.518-54)
1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A.
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5602/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal
para fins de registro o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos
nos autos:
1. Processo TC-007.435/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessada: Manuela Mariano de Melo (028.793.574-46)
1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5603/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais
para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres
emitidos nos autos:
1. Processo TC-007.437/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Eduardo Zozimo de Andrade Figueira Neto (788.211.692-00); Felipe Figliolia
Ayres (327.457.348-57); Filipe Freire Bezerra (092.463.904-07); James Princess Oliveira Miranda
(057.763.704-50); Jean da Silva Moura (598.314.562-20); Josimar Silva de Oliveira (027.624.925-99);
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Leandro Cortes Dalazuana (026.913.121-35); Paulo Sergio Louzada Jaeger (927.819.260-00); Rafael
Lisboa Dantas de Albuquerque (022.189.971-50); Rubia Fontes Meciano (031.614.101-14)
1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5604/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais
para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres
emitidos nos autos:
1. Processo TC-007.445/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Claudia Pereira Peixoto (790.757.466-87); Cristiane Ribeiro Ikawa
(775.774.421-00); Elias Alexandre da Costa Cavalheiro (765.841.270-87); Jefferson Milton Marinho
(796.825.296-20); Juliano Bertoldo (802.008.340-53); Leonardo Menegucci (765.211.411-04); Luiz
Guilherme Barros Cocentino (808.806.141-53); Morgan Fardo (801.884.860-20); Nelson Jose Bastos
Silva Raposo (787.905.063-91); Paulo Brasil Teixeira Junior (082.283.468-59)
1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A.
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5605/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais
para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres
emitidos nos autos:
1. Processo TC-007.448/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Celeste Ines Santoro (009.383.537-05); Cristina Ayumi da Rocha Rodrigues
(954.856.609-59); Diesson Anversa Pujol (927.005.000-91); Enio Alexandre Gomes Bezerra da Silva
(032.206.204-77); Glauber Costa Assuncao (939.939.351-87); Marcos Moreira (936.337.931-00);
Nilson Levi Zalewski de Souza (932.610.800-78); Patricio Antonio Barbosa da Silva (009.437.94404); Ricardo Figueiredo de Oliveira (955.003.677-49); Tiago Vieira Silva (944.206.370-72)
1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A.
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
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1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5606/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais
para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres
emitidos nos autos:
1. Processo TC-007.458/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: George Goncalves dos Santos (038.169.755-00); Sabiny Pedreira Ribeiro
(025.571.195-63)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5607/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais
para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres
emitidos nos autos:
1. Processo TC-007.463/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Carlos Vinicius Luz Coelho (022.526.791-82); Igor Vinicius Miranda dos
Santos (043.423.361-70); Tiago Teixeira da Costa Santos (833.931.455-68)
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 1ª Região
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5608/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais
para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres
emitidos nos autos:
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1. Processo TC-007.471/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Jane Lecardelli (021.550.689-80); Luciano Marcos Turra (772.727.229-91);
Ricieri Naue Mocelin (073.009.539-80); Tamires Ramborger Antunes (036.249.671-42)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Fronteira Sul
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5609/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais
para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres
emitidos nos autos:
1. Processo TC-007.480/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Carlos Henrique Santos de Oliveira (059.519.594-62); Deysianne Franca
Matos Silva (077.332.294-99); Emanuel Gomes Marques (494.563.854-34); Francisco Silverio da
Silva Junior (051.709.544-09); Marcela Camelo Barros (046.690.934-95); Mayara Romeiro Lins
Beirouti (056.873.054-24); Neila Nazare Coelho de Souza Menezes (008.044.045-26); Priscila de
Oliveira Romcy (980.255.623-87)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5610/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais
para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres
emitidos nos autos:
1. Processo TC-007.521/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Anderson Augusto do Nascimento Oliveira (039.150.554-84); Daniel Lucas
Nunes de Alencar Alves (058.758.134-40); Isadora Andrade Bastos (101.302.017-07); Ivan da Silva
(675.758.624-04); Lanaiza do Nascimento Silva Araujo (066.289.254-20); Valdemir Fernando da
Silva (074.027.804-57)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão
Pernambucano
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
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1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5611/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais
para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres
emitidos nos autos:
1. Processo TC-007.529/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Ana Lourdes Gama Fiaes (952.824.327-49); Ana Lucia Gomes Salles
(874.873.497-72); Clarissa Mayara de Sales Guimaraes (122.538.237-83); Daiana Troca Varela
(133.501.367-96); Erica Correia da Silva (118.578.087-46); Giovana Ventura Mafra (135.776.127-97);
Leandro Lima Pontes (052.993.187-74); Neibe Martins de Oliveira (033.885.467-38)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5612/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais
para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres
emitidos nos autos:
1. Processo TC-007.558/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Anesio Jose de Maria (009.994.094-92); Lauro Ricardo Patrocinio dos Santos
(116.887.557-99); Luane Duarte Fernandes (108.836.747-00); Marcela Nascimento dos Santos
(013.885.625-70); Maria Jose de Sousa Neta (017.910.383-01); Monica Silva Ribeiro Costa
(613.142.783-63); Paula Cristiane Teixeira Barbosa Rodrigues (937.262.363-68); Renata Cristina
Martins (053.092.114-62); Simone Paes da Silva (022.515.889-22); Valdemar Gomes Belarmino da
Silva (013.543.337-13)
1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.

199
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

ACÓRDÃO Nº 5613/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais
para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres
emitidos nos autos:
1. Processo TC-007.568/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Adryan Mayusa Fuelber (033.215.220-04); Claudio de Freitas Lopes
(916.048.690-20); Janete Teresinha Dias Minuzzi (685.552.370-68); Jorge Luis Callegari Novello
(995.502.370-87); Josana Maria Tiburcio (096.657.106-13); Mario Teikowski Junior (024.254.88065); Nicolas Susin (036.635.300-43); Rafael Renato Fritzen (012.123.530-05); Tairine Tais Langer
(030.503.030-26); Vinicius Pradella Baierle (018.814.710-12)
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5614/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais
para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres
emitidos nos autos:
1. Processo TC-008.215/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Felipe de Aguilar Franco (381.290.018-10); Ieda Maria Oliveira da Silveira
(460.787.460-49); Mercedes Queiroz Zuliani (090.385.517-89); Patricia Villela e Silva (321.975.71893)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5615/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais
para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres
emitidos nos autos:
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1. Processo TC-008.219/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Daniela Augusta Barbato Ferreira (045.046.846-16); Douglas Mateus da Silva
(085.981.526-92); Lorraine Cristina Marques de Queiroz (116.395.136-63); Luiza Cruz Guimaraes
(080.500.036-47)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5616/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais
para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres
emitidos nos autos:
1. Processo TC-008.260/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Alexsandro de Assis Cavalcante (059.954.464-36); Ana Aparecida Diniz da
Silva (057.308.984-10); Ana Gelica Alves Gomes (090.600.674-01); Danilo Nascimento Rolim dos
Santos (058.631.584-50); Gilkaline Meireles Pereira de Lucena (044.690.424-47); Isabelle Silva
Morais Carneiro da Cunha (067.366.124-54); Marcio Rafael Alves Bispo dos Santos (033.802.57583); Marina Goncalves Monteiro Viturino (076.934.674-08); Patrick Madruga dos Santos
(075.289.554-00); Rodrigo Lopes Duarte (089.247.664-81)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Paraíba
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5617/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais
para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres
emitidos nos autos:
1. Processo TC-008.262/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Gelson Pereira da Silva (053.136.489-50); Halina Francisca dos Santos Silva
(789.501.125-15); Jair da Luz Ribeiro (773.648.729-49); Joao Adilson Iancheski (726.755.519-53);
Larissa Pinos da Silva (011.420.740-21); Lucelia Lima Ribeiro (036.389.353-96); Magno Leandro
Costa (034.529.429-70); Marcia Luiza de Carvalho Klingelfus (605.051.419-49); Patricia Vitachi
Cesario (015.894.939-07); Vilma Carla da Silva Santos Moscoso (034.981.144-09)
1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
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1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5618/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal
para fins de registro o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos
nos autos:
1. Processo TC-008.266/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Jefferson Moreira Barros (524.183.752-34)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5619/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal
para fins de registro o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos
nos autos:
1. Processo TC-008.461/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Wellington de Brito Silva (030.127.554-89)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5620/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal
para fins de registro o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos
nos autos:

202
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

1. Processo TC-008.473/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessada: Carolina Angelica Araujo de Azevedo (059.421.214-60)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Paraíba
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5621/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais
para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres
emitidos nos autos:
1. Processo TC-008.723/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Arilthon Romulo Cavalcante Casimiro (896.706.201-04); Taise Maria
Pelissaro (011.984.610-12)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Fronteira Sul
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5622/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal
para fins de registro o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos
nos autos:
1. Processo TC-008.741/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Anderson Augusto Soares da Penha (023.997.993-13)
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5623/2021 - 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, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais
para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres
emitidos nos autos:
1. Processo TC-014.134/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Carlos Eduardo da Purificacao (326.922.208-46); Guilherme Oliveira da Silva
(098.575.817-14)
1.2. Órgão/Entidade: Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.a.
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5624/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais
para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres
emitidos nos autos:
1. Processo TC-014.193/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Gustavo Andre Mota Martins (341.779.938-40); John Deividson Santanna da
Silva (100.539.857-70); Jose Maria Sousa Silva (541.769.133-04)
1.2. Órgão/Entidade: Liquigás Distribuidora S.A. - Petrobras - MME
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5625/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso II e 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar
legais para fins de registro os atos de admissão abaixo relacionados, fazendo-se as seguintes
determinações sugeridas nos pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-014.345/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessadas: Carolina de Oliveira Pedrosa (035.849.754-09); Priscila Gil de Souza Murad
(850.874.242-87)
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região/MS
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé

204
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinar à Diretoria de Serviço de Controle Interno-TRT/MS, com fundamento no art. 4º,
inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que faça constar esclarecimento acerca da real origem da
vaga (remoção, aposentadoria, falecimento ou outro motivo) nas nomeações para a 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 5626/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar
legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos
nos autos:
1. Processo TC-004.522/2021-4 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessadas: Ana Maria da Silva Borges (753.422.604-00); Maria Eunice Xavier Benice de
Souza (657.342.702-53)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta)
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5627/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar
legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos
nos autos:
1. Processo TC-004.566/2021-1 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessados: Guilherme Alexandre Silva Abreu (045.832.551-10); Rosemere Boneto
Figueiro (452.534.981-68)
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional do Índio
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5628/2021 - 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, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal
para fins de registro o ato de concessão a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos
autos:
1. Processo TC-008.104/2021-2 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessada: Maria Beatriz Mattos Aciari (226.442.008-14)
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de São Carlos
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5629/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal
para fins de registro o ato de concessão a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos
autos:
1. Processo TC-008.512/2021-3 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessada: Eva Bicalho (475.069.976-49)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério Público Federal
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5630/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal
para fins de registro o ato de concessão a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos
autos:
1. Processo TC-008.916/2021-7 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessada: Dinair Ferreira Barbosa (201.238.092-15)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
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1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5631/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar
legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos
nos autos:
1. Processo TC-014.018/2020-9 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessadas: Hilda Sancho dos Santos (090.950.123-87); Maria Stela Medeiros Martins
(359.518.503-04)
1.2. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde No Estado do Ceará
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5632/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar
legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos
nos autos:
1. Processo TC-037.720/2020-1 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessados: Aline Acatauassu Camelier (023.637.647-06); Carlos Alberto Baptista
(315.875.697-87); Erinea Batista (018.768.927-06); Isa Marta Maruno (005.820.418-05); Joao Luiz
dos Reis Guimaraes (534.029.447-15); Maria de Fatima Carvalho Reis (664.424.867-53); Marilia
Pereira Caetano (672.064.097-68); Olinda Rodrigues Goncalves (988.108.807-06); Roberto Pinto
Teixeira (315.356.237-72); Sulanie Nunes Chini (094.453.127-08); Zenira Ferreira Coelho de
Figueiredo (003.097.867-03)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações:
1.7.1. determinar à unidade técnica que corrija os códigos dos fundamentos legais das pensões
instituídas por Juvenal Coelho Figueiredo (peça 9) e por Marcio Pereira dos Reis (peça 10), no ePessoal, para que passem a indicar PCIV-15.
ACÓRDÃO Nº 5633/2021 - 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, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar
legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos
nos autos:
1. Processo TC-037.845/2020-9 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessados: Adonai Miranda da Costa Gomes (160.412.857-73); Aline Pacobahyba
Sznejder (116.721.327-03); Dulcemar Soares de Araujo Inocencio (336.122.347-49); Jacqueline
Sampaio da Costa Figueiredo (017.944.757-29); Marcia Estela Pacheco Rodrigues (022.026.727-88);
Maria do Socorro da Silva Santos (073.472.167-61); Marinalva Sacramento da Luz (011.242.027-30);
Mirian Azevedo Coutinho da Silva (894.683.687-34); Paulo Lourenco da Silva (404.457.397-20);
Rosita Rosa Sznejder (238.772.947-15); Thiago Luiz Oliveira Pinto (055.119.957-11)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações:
1.7.1. determinar à unidade técnica que corrija o código do fundamento legal da pensão instituída
por Almir da Silva (peça 3), no e-Pessoal, para que passe a indicar PCIV-15.
ACÓRDÃO Nº 5634/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII; 17,
inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar
legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos
nos autos:
1. Processo TC-041.922/2020-4 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessadas: Ana Clara Kozerski Vendruscolo (078.073.959-07); Ana Paula Kozerski
(724.463.589-34); Dirce Massaro Borges (080.607.259-80); Dirce de Oliveira Silva (306.740.699-00);
Jacyra Kuss Ribas (872.662.709-44); Jaira Marcondes Querino (435.313.859-68); Maria de Lourdes
Grillo Ferraz (884.711.109-97); Mariusa Goncalves Sade (013.472.259-00); Marlene Schuindt Ribeiro
(106.575.728-02); Sueli Neumann Rosa (004.824.539-90); Tania Rodenheber Tomita (256.302.45953)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5635/2021 - TCU - 1ª Câmara
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Considerando que houve duplicidade de instauração de tomada de contas especial para a
apuração do mesmo fato, haja vista a existência do TC 026.822/2020-2, que foi instaurado com o
mesmo objetivo destes autos e que se encontra em fase processual mais avançada.
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
no art. 169, inciso I, e 212 do Regimento Interno/TCU, em desapensar o TC 020.993/2020-0 destes
autos e apensá-lo ao TC 026.822/2020-2, e encerrar o presente processo, de acordo com os pareceres
emitidos nos autos.
1. Processo TC-005.576/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL)
1.1. Apensos: 020.993/2020-0 (Representação)
1.2. Responsáveis: Arnaldo Alberto Bastos Dullius (073.241.598-50); Innova-med Comercial
Eireli (15.764.118/0001-63); Jose Mario Stranghetti Clemente (002.918.728-16) e Wonderson Moreno
(146.784.358-08)
1.3. Entidade: Prefeitura Municipal de Guarulhos - SP
1.4. Relator: Ministro Jorge 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: Cassio Telles Ferreira Netto (107.509/OAB-SP), Rosely Lemos
(OAB/SP 124.850), José Américo Lombardi (OAB/SP 107.319) e Adelaine Cristina Sementille
(233.960/OAB-SP).
1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5636/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, quanto ao
processo abaixo relacionado, com fundamento no artigo no art. 87, § 2º, da Lei 13.303/2016 c/c o
artigo 43, inciso I, da Lei nº 8.443/1992 e os artigos 143, inciso III, 169, V, 237, VII, e 250, I, do
Regimento Interno/TCU, bem como o artigo 103, § 1º, da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM
em conhecer da representação e indeferir o pedido de medida cautelar para, no mérito, considerar a
representação improcedente, arquivando-a e dando ciência à Casa da Moeda do Brasil e à
representante, com o envio de cópia desta deliberação e da instrução que a suporta, conforme os
pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-008.929/2021-1 (REPRESENTAÇÃO)
1.1. Entidade: Casa da Moeda do Brasil
1.2. Interessada: Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S.A.
1.3. Relator: Ministro Jorge 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: Maria Carolina Bittencourt da Silva Fernandes (124.086/OAB-RJ) e
outros.
ACÓRDÃO Nº 5637/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, quanto ao
processo a seguir relacionado, com fundamento nos artigos 235 e 237, IV, do Regimento Interno deste
Tribunal e no artigo 105 da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM em não conhecer da
representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, arquivando-a e dando ciência ao
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, com o envio de cópia desta deliberação e da
instrução que a suporta, conforme os pareceres emitidos nos autos.
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1. Processo TC-014.966/2020-4 (REPRESENTAÇÃO)
1.1. Entidade: Prefeitura Municipal de Firminópolis – GO
1.2. Interessado: Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás
1.3. Relator: Ministro Jorge 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 5638/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, quanto ao
processo abaixo relacionado, com fundamento nos artigos. 143, inciso III, 237, VI, e art. 250, I, do
Regimento Interno/TCU; e no artigo 103, § 1º, da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM em
conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, arquivando-a, com o envio de
cópia desta deliberação e da instrução que a suporta ao Hospital das Forças Armadas e à Four Med
Importação de Produtos Médicos Hospitalares, conforme os pareceres emitidos nos autos.
1. Processo TC-033.108/2020-0 (REPRESENTAÇÃO)
1.1. Interessada: Four Med Importação de Produtos Médicos Hospitalares
(15.464.380/0001-92)
1.2. Órgão: Hospital das Forças Armadas
1.3. Relator: Ministro Jorge 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: Muzio Cafezeiro (OAB/BA 16.761)
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.

Eireli

ACÓRDÃO Nº 5639/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, quanto ao
processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei nº 8.443/1992 c/c os arts. 235
e 237, VI, art. 250, I, e 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1º, da
Resolução-TCU 259/2014, ACORDAM em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la
improcedente, dando ciência desta deliberação e da instrução que a suporta, com o envio de cópias ao
Hospital Universitário Dr. Riet Corrêa Jr. e à Leistung Equipamentos Ltda., e arquivar este processo,
conforme os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-033.110/2020-4 (REPRESENTAÇÃO)
1.1. Interessada: Leistung Equipamentos Ltda. (04.187.384/0001-54)
1.2. Órgão: Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr.
1.3. Relator: Ministro Jorge 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 5640/2021 - TCU - 1ª Câmara
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Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho
de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em
considerar legal(is) o(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), autorizando-se o(s) registro(s), de
acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-007.614/2021-7 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Joao Pedro Caminha Escosteguy (610.768.647-91); Luiz Eduardo de Andrade
Monteiro (089.298.438-40); Sergio Rogerio Bruno (071.232.708-86)
1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5641/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho
de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em
considerar legal(is) o(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), autorizando-se o(s) registro(s), de
acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-007.618/2021-2 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Ana Claudia Seguins (390.400.624-04); Giovana Calegari Claudino
(807.472.489-15); Jose Maria Nazareno da Silva (186.375.581-00); Marcelo de Souza Pereira
(866.520.877-15); Marcus Fernandes Silva (030.112.401-91); Neunice Barros de Novaes Cammarano
(304.146.288-53); Tadeu Mourao Zanini (684.246.716-00); Vania Maria de Bakker Pezzi Gazzinelli
(513.589.726-72); Vicente Rezende Souza (025.283.266-37); William Nascimento Santos
(586.395.606-25)
1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5642/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho
de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em
considerar legal(is) o(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), autorizando-se o(s) registro(s), de
acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-007.621/2021-3 (APOSENTADORIA)
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1.1. Interessados: Acrizio Jose Mariano (124.914.031-53); Claudomark Monteiro Ferreira
(145.075.521-68); Edson Xavier da Silva (879.977.467-49); Ezequiel Augusto Marcal dos Santos
(613.916.386-20); Fabio Murilo Tieghi Moreira (256.137.008-93); Farlei Meyer (561.237.870-04);
Jean Claude Gama Parente (285.141.652-91); Jose Umberto Junior de Carvalho (889.859.894-72);
Naziazeno Florentino dos Santos Junior (357.851.289-34); Quiciano Rogerio Vieira Lima
(021.710.384-70)
1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5643/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho
de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em
considerar legal(is) o(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), autorizando-se o(s) registro(s), de
acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-007.626/2021-5 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Eliana do Nascimento Machado (744.144.027-00); Jose Estevam Dantas
(090.514.144-04); Leandro Calado (022.514.617-79); Magnolio Nicolau dos Santos (317.452.107-68);
Maria Geny da Silva Aragao (240.023.642-91); Mauro Jorge Monteiro Canelas Pinto (752.981.20768); Rafael Araujo Sales (012.202.934-82)
1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5644/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho
de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em
considerar legal(is) o(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), autorizando-se o(s) registro(s), de
acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-007.639/2021-0 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Jurandir Cavalcanti de Sousa (180.501.074-34); Maria Helena Borges Freitas
(318.944.880-91)
1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
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1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5645/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho
de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em
considerar legal(is) o(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), autorizando-se o(s) registro(s), de
acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-007.660/2021-9 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Carlos Fernando da Silva Costa (019.502.557-19); Sheila de Mendonca Lima
Padilha (730.840.777-20)
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região/rj
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5646/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho
de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em
considerar legal(is) o(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), autorizando-se o(s) registro(s), de
acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-007.677/2021-9 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Mario Luis Pereira de Mendonca (540.050.196-68); Tomires Maria Miranda
(156.618.226-34)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5647/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho
de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em
considerar legal(is) o(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), autorizando-se o(s) registro(s), de
acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
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1. Processo TC-007.697/2021-0 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Fabiana Campos Pereira (031.997.526-67); Frederico Bacelar Mourao
(704.600.861-20); Lucilia Angelica Pinto Moraes Nolasco Goncalves (492.951.606-49); Maria das
Gracas Cassiano Silva (385.018.051-49); Regina Nogueira Florencio (584.985.911-04)
1.2. Órgão/Entidade: Hospital das Forças Armadas
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5648/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho
de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em
considerar legal(is) o(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), autorizando-se o(s) registro(s), de
acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-007.716/2021-4 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Maria Judith Azevedo Vieira (425.239.077-04)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Justiça e Segurança Pública
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5649/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho
de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em
considerar legal(is) o(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), autorizando-se o(s) registro(s), de
acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-007.722/2021-4 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Fernando Antonio Floering Beltrao de Castro (111.127.434-72)
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região/al
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5650/2021 - TCU - 1ª Câmara
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Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho
de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em
considerar legal(is) o(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), autorizando-se o(s) registro(s), de
acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-007.747/2021-7 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Elieres Santana Mello (021.818.028-40); Elzevi de Oliveira Freitas
(105.297.995-53)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5651/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho
de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em
considerar legal(is) o(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), autorizando-se o(s) registro(s), de
acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-007.753/2021-7 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Arlam Faustino de Lima (074.787.982-68); Marcia Cristina Moraes Sarmento
(134.144.532-15); Perseverando Ribeiro Machado Neto (106.343.712-15); Walb Luiz de Oliveira
(074.717.262-53)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5652/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho
de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em
considerar legal(is) o(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), autorizando-se o(s) registro(s), de
acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-007.779/2021-6 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Antonio Martins Ribeiro (273.340.661-20); Iveraldo Ramos de Lima
(338.649.341-68); Juliana de Aquino Neto (445.268.571-49)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde
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1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5653/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho
de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em
considerar legal(is) o(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), autorizando-se o(s) registro(s), de
acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-007.827/2021-0 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Adailton Alves de Souza
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5654/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho
de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em
considerar legal(is) o(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), autorizando-se o(s) registro(s), de
acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-007.866/2021-6 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Janete Picasso Chamorro Cardoso (065.749.458-52); Rosa Maria Carvalho de
Oliveira (092.257.868-08); Tania Sayuri Watanabe Jugue (023.323.158-70)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5655/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho
de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em
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considerar legal(is) o(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), autorizando-se o(s) registro(s), de
acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-007.871/2021-0 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Suzeli Aparecida Ferracini (076.393.578-61)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5656/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho
de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em
considerar legal(is) o(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), autorizando-se o(s) registro(s), de
acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-007.878/2021-4 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Vliner Luiz Gomes de Castro (018.963.948-25)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5657/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho
de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em
considerar legal(is) o(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), autorizando-se o(s) registro(s), de
acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-007.890/2021-4 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Maria do Carmo Ferreira dos Santos (359.881.186-15); Tania Maria Lima
Gusmao (405.608.566-87)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
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ACÓRDÃO Nº 5658/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho
de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em
considerar legal(is) o(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), autorizando-se o(s) registro(s), de
acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-007.901/2021-6 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Cynthia Regina Hahn Coelho (289.975.149-20); Edson Jacy Rosa
(454.589.449-68); Joceline Cechinel Souza (216.119.479-87)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5659/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho
de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em
considerar legal(is) o(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), autorizando-se o(s) registro(s), de
acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-007.912/2021-8 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Zildete Santos Sousa (166.853.775-34)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5660/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho
de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em
considerar legal(is) o(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), autorizando-se o(s) registro(s), de
acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-007.933/2021-5 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Aguinaldo Elias Guimaraes Junior (378.681.797-91); Antonio Carlos
Magalhaes Vieira (054.858.191-68); Fernando Antonio Rodrigues Nogueira (102.011.811-34);
Marcelo Teixeira de Melo (011.167.116-72); Ricardo Rego Pamplona (157.250.495-15)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

218
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5661/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho
de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em
considerar legal(is) o(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), autorizando-se o(s) registro(s), de
acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-007.943/2021-0 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Enoque Soares dos Santos (163.761.295-87); Jay Wallace da Silva e Mota
(109.788.952-15); Jose Felisberto Santos (172.218.385-34); Valdivia Reis da Silva (163.883.135-15)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5662/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho
de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em
considerar legal(is) o(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), autorizando-se o(s) registro(s), de
acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-007.961/2021-9 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Helena Maria Pizani (083.618.158-13); Maria Neves dos Santos (132.416.22878); Regina Gangi Cezar (633.204.018-15)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de São Paulo
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5663/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho
de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em
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considerar legal(is) o(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), autorizando-se o(s) registro(s), de
acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-007.978/2021-9 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Dalva Helena Campos Pereira (408.953.513-15); Jose Ribamar Lopes
Carvalho (095.275.323-53)
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5664/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho
de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em
considerar legal(is) o(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), autorizando-se o(s) registro(s), de
acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-008.021/2021-0 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Ana Marta da Silveira Mendes (081.334.761-00); Humberto Monteiro da Silva
(132.178.951-34)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Goiás
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5665/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho
de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em
considerar legal(is) o(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), autorizando-se o(s) registro(s), de
acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-008.757/2021-6 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Helcio Actis da Silva (601.144.447-49); Isabel Pereira dos Santos Lima
(182.278.301-10); Jane Simioni de Menezes (613.937.626-20); Jose Carlos Araujo dos Santos
(612.889.507-72); Maria Goreti da Rocha Ferreira (587.375.027-00); Maria Ive das Gracas Garcia de
Castro (735.446.806-10); Virgilio Curado Neto (152.544.611-87)
1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
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1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5666/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho
de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em
considerar legal(is) o(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), autorizando-se o(s) registro(s), de
acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-008.770/2021-2 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Patricia Maria Alves de Melo (182.421.032-91)
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade do Amazonas
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5667/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho
de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em
considerar legal(is) o(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), autorizando-se o(s) registro(s), de
acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-008.836/2021-3 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Ana Amelia Ferreira dos Santos Leite (470.696.006-15); Paulo Cesar Pinheiro
de Azevedo (313.229.136-68)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas
Gerais
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5668/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho
de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em
considerar legal(is) o(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), autorizando-se o(s) registro(s), de
acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
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1. Processo TC-008.846/2021-9 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Ines Maria Petro Maria (429.567.490-72)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5669/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho
de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em
considerar legal(is) o(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), autorizando-se o(s) registro(s), de
acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-008.872/2021-0 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Arthur Dutra de Moraes Horta (009.225.286-91); Maria Luisa Rodrigues
Lopes (381.382.126-91)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Juiz de Fora
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5670/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho
de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em
considerar legal(is) o(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), autorizando-se o(s) registro(s), de
acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-012.071/2020-0 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Marcos Antonio de Brito Pereira (071.813.103-72)
1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa No Estado do Ceará
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5671/2021 - TCU - 1ª Câmara
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VISTOS e relacionados estes autos de aposentadorias deferidas pela Superintendência Regional
do Trabalho e Emprego/PA, em fase de monitoramento do cumprimento do Acórdão 1889/2015 –2ª
Câmara.
Considerando que o Tribunal, por meio da referida deliberação, promoveu a audiência da Sra.
Vera Lúcia Gomes Lima, ex-chefe do Setor de Pessoal da Superintendência Regional do Trabalho e
Emprego/PA, para que apresentasse razões de justificativa para a manutenção do pagamento
cumulativo dos quintos com a vantagem do art. 184, II, da Lei 1.711/52 nos proventos de Nilza
Ribeiro Pereira e de Tereza Lopes da Luz, em descumprimento ao subitem 9.3.1 do Acórdão
3050/2011 – 2ª Câmara; bem como determinou à Superintendência Regional do Trabalho e
Emprego/PA que emitisse e disponibilizasse no Sisac novos atos de aposentadoria em favor de Maria
Célia do Couto Lobão e de Marileo de Lourdes Seixas Pequeno escoimados das irregularidades
apuradas no Acórdão 3050/2011 – 2ª Câmara;
Considerando que a ex-gestora não apresentou razões de justificativa;
Considerando que pesquisa realizada ao sistema Siape/Sigepe (peças 33-36) revela que a parcela
irregular foi excluída dos proventos de Nilza Ribeiro Pereira e de Tereza Lopes da Luz, em
agosto/2015, no entanto, as fichas financeiras das inativas, de 2011 até 2020, não apontam parcelas de
ressarcimento de valores recebidos indevidamente pelas interessadas;
Considerando que consulta ao sistema e-Pessoal (peças 37-38) demonstra que não houve o envio
de novos atos de aposentadoria em favor de Maria Célia do Couto Lobão e de Marileo de Lourdes
Seixas Pequeno, contudo, essas ex-servidoras já foram excluídas do sistema Siape em razão de seus
falecimentos, em 31/5/2020 e em 2/6/2016, respectivamente, sem a instituição de pensões (peças 3940), configurando perda de objeto no monitoramento dessas situações;
Considerado a conclusão da Sefip, com a concordância do MP/TCU, de que as determinações
constantes dos Acórdãos 3.050/2011- 2ª Câmara e 1.889/2015-2ª Câmara foram parcialmente
cumpridas, restando pendente a adoção de providências para quantificação e ressarcimento de valores
recebidos indevidamente;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara,
por unanimidade, com fundamento no art. 143, V, “c”, do Regimento Interno desta Corte de Contas:
a) considerar revel, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992, a Sra. Vera Lúcia Gomes
Lima (CPF 014.458.802-10), ex-Chefe do Setor de Pessoal da Superintendência Regional do Trabalho
e Emprego/PA, dando-se prosseguimento ao processo, sem aplicação da multa constante no item IV do
artigo 58 da mesma Lei, tendo em vista as providências adotadas pela jurisdicionada;
b) expedir a determinação especificada no item 1.8.

1. Processo TC-013.533/2010-0 (APOSENTADORIA)
1.1. Responsável: Vera Lucia Gomes Lima (CPF 014.458.802-10)
1.2. Interessadas: Alzira da Silva (CPF 003.011.752-68); Maria Celia do Couto Lobão (CPF
013.039.702-44); Marileo de Lourdes Seixas Pequeno (CPF 012.259.102-00); Nilza Ribeiro Pereira
(CPF 010.724.042-49); Tereza Lopes da Luz (CPF 010.192.362-72)
1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Trabalho no Estado do Pará
1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico
1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP).
1.7. Representação legal: não há.
1.8. determinar à Superintendente Regional de Administração do Ministério da Economia no
Estado do Pará, nos termos do artigo 4°, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 30
(trinta) dias, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa e mediante
prévia instauração de processo administrativo, apure o montante recebido a título da parcela de VPNI
do art. 62-A da Lei 8.112/90, por Nilza Ribeiro Pereira (CPF 010.724.042-49) e por Tereza Lopes da
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Luz (CPF 010.192.362- 72), desde a ciência do Acórdão 3.050/2011-TCU-2ª Câmara, até sua efetiva
exclusão em agosto/2015, promova sua restituição ao erário, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990,
e comprove ao Tribunal de Contas da União as medidas adotadas.

ACÓRDÃO Nº 5672/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho
de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em
considerar legal(is) o(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), autorizando-se o(s) registro(s), de
acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-037.357/2020-4 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Aleir de Vasconcelos Pinto Carvalho (257.391.154-34); Jose Rocha de Lima
(215.044.744-49); Manoel Ivo de Araujo (275.937.114-04); Roberto da Silva (169.547.344-20);
Terezinha de Jesus Rangel Camara (102.724.884-53); Virginia Maria Loureiro Xavier Cordeiro
(102.706.554-68)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural de Pernambuco
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5673/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de
1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º e 2º, do Regimento Interno,
em considerar legal(is) o(s) ato(s) de admissão de pessoal a seguir relacionado(s) e autorizar o(s)
registro(s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-006.508/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Alvaro Luiz Vieira Lubambo de Britto (010.734.835-76)
1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5674/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de
1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º e 2º, do Regimento Interno,
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em considerar legal(is) o(s) ato(s) de admissão de pessoal a seguir relacionado(s) e autorizar o(s)
registro(s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-006.906/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Gabriel Tomazetti Rossato (989.524.980-20)
1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5675/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de
1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º e 2º, do Regimento Interno,
em considerar legal(is) o(s) ato(s) de admissão de pessoal a seguir relacionado(s) e autorizar o(s)
registro(s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-006.916/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Hugo Leonardo Coutinho Dantas (040.057.264-88)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5676/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de
1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º e 2º, do Regimento Interno,
em considerar legal(is) o(s) ato(s) de admissão de pessoal a seguir relacionado(s) e autorizar o(s)
registro(s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-006.928/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Antonia Maria da Silva (289.479.831-87); Valdirene Cassia da Silva
(701.727.226-91)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
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ACÓRDÃO Nº 5677/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de
1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º e 2º, do Regimento Interno,
em considerar legal(is) o(s) ato(s) de admissão de pessoal a seguir relacionado(s) e autorizar o(s)
registro(s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-006.961/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Claudia Inacio Caetano Pereira (024.349.551-00); Filipe Dias Kohnert Seidler
(066.515.566-22); Guilherme Francis D Andrea (074.118.059-63); Pedro Andrade de Albuquerque
Pereira (052.360.229-40); Wellington Pereira Brito (029.267.041-94)
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Superior do Trabalho
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5678/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de
1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º e 2º, do Regimento Interno,
em considerar legal(is) o(s) ato(s) de admissão de pessoal a seguir relacionado(s) e autorizar o(s)
registro(s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-006.975/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Alisson de Oliveira Alves (101.212.654-47)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do
Norte
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5679/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de
1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º e 2º, do Regimento Interno,
em considerar legal(is) o(s) ato(s) de admissão de pessoal a seguir relacionado(s) e autorizar o(s)
registro(s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-006.994/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Carolina Moura Vianna (120.196.287-08); Catia da Silva Antunes do Amaral
(024.823.287-80); Claudia da Silva Garcia (097.462.817-47); Claudio Jose da Motta (917.337.237-49)
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1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5680/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de
1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º e 2º, do Regimento Interno,
em considerar legal(is) o(s) ato(s) de admissão de pessoal a seguir relacionado(s) e autorizar o(s)
registro(s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-007.023/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Davi Divino de Jesus (848.254.991-04)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5681/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de
1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º e 2º, do Regimento Interno,
em considerar legal(is) o(s) ato(s) de admissão de pessoal a seguir relacionado(s) e autorizar o(s)
registro(s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-007.035/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Juliana Correa Trindade (147.707.027-36)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5682/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de
1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º e 2º, do Regimento Interno,

227
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

em considerar legal(is) o(s) ato(s) de admissão de pessoal a seguir relacionado(s) e autorizar o(s)
registro(s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-007.058/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Angela Mazzonetto (028.180.820-13); Bruna Ferreira Gugliano (020.676.99032); Franciele Fraga Pereira (017.960.710-30); Juliano Lessa Pinto Duarte (010.784.690-08); Louise
Patron Etcheverry (027.446.400-42); Manoela Vieira Neutzling (020.500.060-63); Rafael Dias
Ferreira (008.689.920-11); Vivian Brusius Cassal (530.337.870-53)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5683/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de
1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º e 2º, do Regimento Interno,
em considerar legal(is) o(s) ato(s) de admissão de pessoal a seguir relacionado(s) e autorizar o(s)
registro(s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-007.081/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Andressa Lucardo Bueno (015.268.940-09); Eduardo Zilles Borba
(000.274.370-19); Larisa da Veiga Vieira Bandeira (415.684.940-68)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5684/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de
1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º e 2º, do Regimento Interno,
em considerar legal(is) o(s) ato(s) de admissão de pessoal a seguir relacionado(s) e autorizar o(s)
registro(s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-007.091/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Bruna Cruz de Anhaia (006.253.360-62); Evilin Diniz Gutierres (009.089.10070); Leandro Dorneles dos Santos (759.227.380-20); Neimar Ferreira da Rosa (000.082.360-03); Yara
Patricia da Silva (770.237.573-68)
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Rio Grande
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
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1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5685/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de
1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º e 2º, do Regimento Interno,
em considerar legal(is) o(s) ato(s) de admissão de pessoal a seguir relacionado(s) e autorizar o(s)
registro(s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-007.114/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Alessandro Baptista Telles (034.556.867-29); Ana Christiane Costa de
Oliveira Amorim (039.178.334-33); Andre Carlos Nascimento Maia da Silva (031.876.054-19);
Cosme Rogerio Ferreira (045.290.294-09); Vitoria Regia Ramos de Albuquerque Rocha Ramalho
(037.291.884-02); Walkiria Maria Bomfim Costa (678.335.434-20)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5686/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de
1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º e 2º, do Regimento Interno,
em considerar legal(is) o(s) ato(s) de admissão de pessoal a seguir relacionado(s) e autorizar o(s)
registro(s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-007.137/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Arthur Francisco Andrade (084.960.614-42); Erygeanny Machado de Lira
(014.221.684-41); Ilka Maria Soares Campos (442.700.031-20); Janaina Torres Esteves (116.329.01730); Laise Dias Alves Araujo (090.161.744-00); Maria Eliane Souza da Silva (026.658.294-01); Maria
das Neves de Araujo Lisboa (028.495.144-70); Marinaldo de Almeida Cunha (052.994.084-12);
Mikaylson Rocha da Silva (013.808.874-88); Moises Tavares da Silva (071.191.994-12)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5687/2021 - TCU - 1ª Câmara
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Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de
1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º e 2º, do Regimento Interno,
em considerar legal(is) o(s) ato(s) de admissão de pessoal a seguir relacionado(s) e autorizar o(s)
registro(s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-007.141/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Andre Luiz de Freitas Coelho (096.336.926-10); Bianca Nespoli Cortez
(058.387.867-95); Deise Morone Perigolo (083.160.346-11); Erica Aparecida dos Santos Francisco
(101.029.986-71); Hugo Guimaraes Cancela Silva (065.275.576-39); Luis Andre Nepomuceno
(881.859.156-87); Luma Candian Grizone (092.869.476-31); Maira Aparecida de Paula Alves
(073.826.636-12); Sarah de Paiva Silva Pereira (074.308.076-90); Thalita Oliveira Mota (097.084.44685)
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Viçosa
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5688/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de
1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º e 2º, do Regimento Interno,
em considerar legal(is) o(s) ato(s) de admissão de pessoal a seguir relacionado(s) e autorizar o(s)
registro(s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-007.144/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Fernanda Rechotnek (098.047.439-65); Isabella Cristina Cavallin
(067.091.479-75)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Tecnológica Federal do Paraná
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5689/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de
1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º e 2º, do Regimento Interno,
em considerar legal(is) o(s) ato(s) de admissão de pessoal a seguir relacionado(s) e autorizar o(s)
registro(s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-007.158/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO)
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1.1. Interessados: Brunno Santos de Freitas Silva (224.445.938-12); Fernanda Ramos Parreira
(014.296.681-99); Francis Ferreira Franco (023.465.381-75); Kaio de Melo Mosqueira (892.673.20378); Lara Maria Veloso Andrade (056.800.231-80); Lucas Araujo Pereira (028.537.431-10); Mariane
Oliveira Junqueira (023.576.131-14); Marlene da Silva Lucas (012.615.701-46); Mayara Kelly Alves
Ribeiro (021.574.181-13); Rachel Campelo Feres (951.024.181-49)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Goiás
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5690/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de
1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º e 2º, do Regimento Interno,
em considerar legal(is) o(s) ato(s) de admissão de pessoal a seguir relacionado(s) e autorizar o(s)
registro(s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-007.172/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Cinthia Cristina Bezerra Teles (033.679.853-92); Ellen Cristina Dantas de
Carvalho (061.080.104-01); Francisco Breno Soares de Oliveira (056.335.333-30); Itanielly Dantas
Silveira Cruz (099.413.464-96); Juliana Cunha Alves (606.104.513-16); Luis Mateus Paiva da Silva
(016.624.524-03); Patricia Maria Honorio Abreu (026.873.553-05); Paulo Sergio Vale de Melo
(638.325.423-53); Pedro Ramon Holanda de Oliveira (049.620.203-07)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Ceará
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5691/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de
1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º e 2º, do Regimento Interno,
em considerar legal(is) o(s) ato(s) de admissão de pessoal a seguir relacionado(s) e autorizar o(s)
registro(s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-007.173/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Deivis Terris da Rosa (970.133.400-06)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
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1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5692/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de
1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º e 2º, do Regimento Interno,
em considerar legal(is) o(s) ato(s) de admissão de pessoal a seguir relacionado(s) e autorizar o(s)
registro(s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-007.254/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Lucas Mateus Goncalves Bulhoes (052.892.654-30); Sibele de Jesus Santos
(021.324.935-96)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5693/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de
1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º e 2º, do Regimento Interno,
em considerar legal(is) o(s) ato(s) de admissão de pessoal a seguir relacionado(s) e autorizar o(s)
registro(s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-007.311/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Debora Lorena Lins (107.226.084-03)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do
Norte
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5694/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de
1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º e 2º, do Regimento Interno,
em considerar legal(is) o(s) ato(s) de admissão de pessoal a seguir relacionado(s) e autorizar o(s)
registro(s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-007.323/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO)
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1.1. Interessados: Juraci Alipio Pereira (016.028.527-58); Lazara Tereza Serra (023.291.397-80);
Maria Cristina dos Santos Freitas (849.017.647-72); Maris Stella Oliveira Pereira de Arruda
(001.354.777-19); Mayane Costa Soares (078.762.836-08); Monaliza Helena Gomes da Silva
(103.709.817-07); Myriam Goncalves Teixeira (759.763.317-34); Patricia Lopes da Silva
(116.861.077-06); Ronaldo da Silva Elias (898.434.107-00); Suelen Guerra de Mendonca
(126.405.337-11)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5695/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de
1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º e 2º, do Regimento Interno,
em considerar legal(is) o(s) ato(s) de admissão de pessoal a seguir relacionado(s) e autorizar o(s)
registro(s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-007.326/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Adenilson Lopes de Jesus (345.768.238-09); Aline Machado Larcher de
Almeida (078.907.636-54); Ana Carolina Lopes Pinheiro (107.723.527-55); Anibal Guedes Neto
(110.672.967-60); Apoema Silvia Prado de Sousa (105.512.077-79); Rhianna Barreto Azeredo
(119.084.847-30); Silvania do Carmo Moes Santos (093.184.527-05); Stanaaine Tereza da Costa
(080.397.926-65); Vera Lucia Leao do Nascimento (003.178.117-97); Vinny Fernandes Feitosa de
Oliveira (130.934.887-10)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5696/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de
1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º e 2º, do Regimento Interno,
em considerar legal(is) o(s) ato(s) de admissão de pessoal a seguir relacionado(s) e autorizar o(s)
registro(s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-007.337/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Daniel Augusto Mattos Guedes (133.847.217-80); Debora Braga Magalhaes
(080.691.367-31); Denis Kling de Paula (078.302.427-47); Eliana Nascimento Cruz da Silva
(122.082.857-27); Elisangela Batista da Silva de Jesus (089.929.377-84); Erica Candido da Silva Pinto
(056.353.637-33); Felipe Simas dos Santos (104.319.827-08); Flavio Menezes Costa (891.593.067-
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34); Gabrielle Francis Padua Pinto da Silva (096.350.377-40); Hilda de Moraes Souza (082.454.07780)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5697/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de
1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º e 2º, do Regimento Interno,
em considerar legal(is) o(s) ato(s) de admissão de pessoal a seguir relacionado(s) e autorizar o(s)
registro(s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-007.339/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Jose Alberto Santos da Silva Sobrinho (081.372.767-77); Katia dos Santos
Almeida (053.099.677-45); Leda Maria Americo Batista (091.520.887-31); Lilian Rosa dos Santos
(079.755.307-00); Luana Silva Marques dos Santos Carvalho (105.413.277-12); Luiza Helena
Sampaio de Oliveira (919.166.667-87); Natalia Bernardes Mello (113.891.957-83); Patricia Gomes
Bittencourt Valentim (069.499.727-76); Raquel Ianni Goncalves Correia (081.121.257-24); Sidnei
Pereira Ferreira (035.521.157-22)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5698/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de
1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º e 2º, do Regimento Interno,
em considerar legal(is) o(s) ato(s) de admissão de pessoal a seguir relacionado(s) e autorizar o(s)
registro(s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-007.358/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Marisleide Garcia de Souza (045.715.837-96)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
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ACÓRDÃO Nº 5699/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de
1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º e 2º, do Regimento Interno,
em considerar legal(is) o(s) ato(s) de admissão de pessoal a seguir relacionado(s) e autorizar o(s)
registro(s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-007.370/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Wesley Pereira Dantas (070.879.664-80)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Paraíba
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5700/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de
1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º e 2º, do Regimento Interno,
em considerar legal(is) o(s) ato(s) de admissão de pessoal a seguir relacionado(s) e autorizar o(s)
registro(s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-007.373/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Alexandra Ziquinatti Teixeira (601.025.000-53); Alexsandro Carvalho Santos
(727.479.003-04); Astride Arminda de Freitas (841.536.106-82); Cassandra Rubia Cunha de Carvalho
Vasconcelos (032.932.744-55); Isadora Gracineide de Oliveira Silva (115.922.684-98); Jessika dos
Santos Costa (089.828.434-18); Leticia Soares Perez (968.060.600-72); Ronaldo Ruaro (866.946.77987); Tais Foletto Bevilaqua (002.084.570-70); Thiago Said Daibes Pereira (610.322.712-72)
1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5701/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de
1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º e 2º, do Regimento Interno,
em considerar legal(is) o(s) ato(s) de admissão de pessoal a seguir relacionado(s) e autorizar o(s)
registro(s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-007.394/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO)
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1.1. Interessado: Angel Edecio Malaguera Mora (020.867.876-00)
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5702/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de
1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º e 2º, do Regimento Interno,
em considerar legal(is) o(s) ato(s) de admissão de pessoal a seguir relacionado(s) e autorizar o(s)
registro(s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-007.401/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Adilson Ferreira de Souza (104.774.648-40); Daniela Maria Peixoto Lyra
Franca (010.665.967-78); Debora Santos Magalhaes (000.135.486-89); Edison Riuitiro Oyama
(100.418.198-10); Gustavo Henrique Sena de Araujo (106.883.417-05); Helen Carmelita Gomes
Furtado (137.888.878-26); Luciana Benvengo (132.765.638-86); Marcio Aparecido Gomes Magalhaes
(102.604.588-64); Rick Antonio Rischter (106.778.337-76); Ronielli Fracalossi (013.554.597-88)
1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5703/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de
1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º e 2º, do Regimento Interno,
em considerar legal(is) o(s) ato(s) de admissão de pessoal a seguir relacionado(s) e autorizar o(s)
registro(s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-007.436/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Fabia Cristina Mendes Barbosa (616.050.503-34)
1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5704/2021 - TCU - 1ª Câmara
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Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de
1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º e 2º, do Regimento Interno,
em considerar legal(is) o(s) ato(s) de admissão de pessoal a seguir relacionado(s) e autorizar o(s)
registro(s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-007.442/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Adriana Carla Damasceno (034.634.884-69); Carlos Rocha Barbosa
(000.293.147-80); Cassiano Hilario Luck Goncalves (030.092.399-63); Eduardo Ribeiro Arnaud
(042.427.517-10); Iury Soares de Souza (035.557.517-51); Luciana Ferreira Clemente Jorge
(000.308.816-25); Luciano Braga Guedes (002.854.586-98); Marcone de Souza Santana (031.195.41621); Miguel Angelo Marques Rosa (036.435.996-09); Osmar Ossis Gobatto Junior (028.287.028-80)
1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5705/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de
1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º e 2º, do Regimento Interno,
em considerar legal(is) o(s) ato(s) de admissão de pessoal a seguir relacionado(s) e autorizar o(s)
registro(s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-007.465/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Allysson Viana Martins (079.468.064-00); Nayra Carla de Melo (004.396.56362)
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5706/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de
1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º e 2º, do Regimento Interno,
em considerar legal(is) o(s) ato(s) de admissão de pessoal a seguir relacionado(s) e autorizar o(s)
registro(s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-007.470/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Andre Felipe Lima da Silva (075.876.237-28)
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1.2. Órgão/Entidade: Companhia Docas do Rio de Janeiro
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5707/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de
1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º e 2º, do Regimento Interno,
em considerar legal(is) o(s) ato(s) de admissão de pessoal a seguir relacionado(s) e autorizar o(s)
registro(s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-007.475/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Carla Leticia Pires Simoes (212.561.498-70); Margareth Peclat Teixeira
(018.513.987-67)
1.2. Órgão/Entidade: Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5708/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de
1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º e 2º, do Regimento Interno,
em considerar legal(is) o(s) ato(s) de admissão de pessoal a seguir relacionado(s) e autorizar o(s)
registro(s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-007.510/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Jhenifer Aline Bastos (408.958.658-58); Luana Cerri Gabriel (385.034.998-51)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Tecnológica Federal do Paraná
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5709/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de
1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º e 2º, do Regimento Interno,
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em considerar legal(is) o(s) ato(s) de admissão de pessoal a seguir relacionado(s) e autorizar o(s)
registro(s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-007.524/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Daniel Ribeiro de Oliveira (037.221.597-17)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do
Norte
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5710/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de
1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º e 2º, do Regimento Interno,
em considerar legal(is) o(s) ato(s) de admissão de pessoal a seguir relacionado(s) e autorizar o(s)
registro(s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-007.587/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Henrique Costa dos Reis (030.701.561-00); Joao Felema (044.968.329-09);
Jose Roberto de Souza Junior (046.317.271-01); Leonardo de Souza Barbosa (039.174.921-80); Luisa
Delfaco Junqueira (050.790.091-01); Rafael Goncalves de Santana e Silva (061.140.074-09); Rebeca
Tavares Furtado (078.502.676-21)
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5711/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de
1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º e 2º, do Regimento Interno,
em considerar legal(is) o(s) ato(s) de admissão de pessoal a seguir relacionado(s) e autorizar o(s)
registro(s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-008.217/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Eric Keven Silva (016.352.736-92)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alfenas
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
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1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5712/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de
1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º e 2º, do Regimento Interno,
em considerar legal(is) o(s) ato(s) de admissão de pessoal a seguir relacionado(s) e autorizar o(s)
registro(s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-008.244/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Daniel Goncalves Moura Silveira (111.832.877-98); Thiago da Silva Ribeiro
Pereira (102.793.217-75)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto)
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5713/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de
1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º e 2º, do Regimento Interno,
em considerar legal(is) o(s) ato(s) de admissão de pessoal a seguir relacionado(s) e autorizar o(s)
registro(s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-008.247/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Luzinete Maximo (024.748.807-04); Lyndya Sayonara Garcia Pereira Souza
Costa (117.470.226-59); Natalia Andre Barbosa Silva (127.814.637-79); Paula Almeida dos Santos
(054.649.537-01); Paulo Roberto Morinigo (083.935.827-09); Priscila Sintia da Silva Santos Soares
(814.552.835-68)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5714/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de
1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º e 2º, do Regimento Interno,
em considerar legal(is) o(s) ato(s) de admissão de pessoal a seguir relacionado(s) e autorizar o(s)
registro(s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
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1. Processo TC-008.251/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Luiz Rodrigo Guimaraes Ferreira (007.852.469-59)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5715/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de
1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º e 2º, do Regimento Interno,
em considerar legal(is) o(s) ato(s) de admissão de pessoal a seguir relacionado(s) e autorizar o(s)
registro(s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-008.252/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Ademar Francisco Ribeiro (356.343.405-00)
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Pampa
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5716/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de
1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º e 2º, do Regimento Interno,
em considerar legal(is) o(s) ato(s) de admissão de pessoal a seguir relacionado(s) e autorizar o(s)
registro(s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-008.468/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Marcileia Dias de Oliveira (030.372.651-24); Marconio Ferreira Porto
(057.009.811-49)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5717/2021 - TCU - 1ª Câmara
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Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de
1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º e 2º, do Regimento Interno,
em considerar legal(is) o(s) ato(s) de admissão de pessoal a seguir relacionado(s) e autorizar o(s)
registro(s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-008.487/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Daniela Dalla Chiesa (003.577.640-48); Laura Ferrazza de Lima
(830.259.010-04)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5718/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de
1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º e 2º, do Regimento Interno,
em considerar legal(is) o(s) ato(s) de admissão de pessoal a seguir relacionado(s) e autorizar o(s)
registro(s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-008.716/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Frederico Augusto Costa (077.213.807-90); Iani Panait (148.174.607-33);
Lorran de Castro Nascimento (153.931.077-90)
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 2ª Região
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5719/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de
1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º e 2º, do Regimento Interno,
em considerar legal(is) o(s) ato(s) de admissão de pessoal a seguir relacionado(s) e autorizar o(s)
registro(s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-008.735/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Maisa Lima Freitas de Sousa (890.379.105-30); Palloma Rios da Silva
(015.957.275-40); Pedro Ernesto Oliveira da Cruz (025.824.045-86); Ricardo Sena Carvalho
(942.633.885-34); Saul Carlos Costa dos Santos (039.738.415-78)
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
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1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5720/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de
1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º e 2º, do Regimento Interno,
em considerar legal(is) o(s) ato(s) de admissão de pessoal a seguir relacionado(s) e autorizar o(s)
registro(s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-009.060/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Viviane Lima Mazulo (739.826.103-97)
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral do Ceará
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5721/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento no art. 169 do Regimento Interno, em encerras o processo,
conforme pareceres convergentes constantes dos autos, espelhados às peças 8 e 11.
1. Processo TC-028.712/2019-6 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá
1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.3. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.5. Representação legal: não há.
1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5722/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de
1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1º e 2º, do Regimento Interno,
em considerar legal(is) o(s) ato(s) de admissão de pessoal a seguir relacionado(s) e autorizar o(s)
registro(s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-039.498/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Evandro Portela Figueiredo (466.530.663-04)
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão
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1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5723/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho
de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em
considerar legal(is) o(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), autorizando-se o(s) registro(s), de
acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-003.707/2021-0 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessados: Geralda Maria de Jesus Melo Goncalves (349.939.086-87); Iolanda Romero
Martins (355.183.166-15); Maria Geralda Ribeiro Souza (369.033.886-72)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5724/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho
de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em
considerar legal(is) o(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), autorizando-se o(s) registro(s), de
acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-008.092/2021-4 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessados: Dalana Oliveira Veras (044.051.083-07); Dalila Gabriele de Carvalho Veras
(064.383.683-77); Darana Oliveira Veras (044.051.093-70); Francisco Valdisio Rocha (010.012.48368)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5725/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho
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de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em
considerar legal(is) o(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), autorizando-se o(s) registro(s), de
acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-008.109/2021-4 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessado: Janete Figueiredo da Cunha (412.353.477-53)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Justiça e Segurança Pública
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5726/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho
de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em
considerar legal(is) o(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), autorizando-se o(s) registro(s), de
acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-008.134/2021-9 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessados: Alzira Maria de Oliveira (493.211.884-87); Izael Pires Seixas (076.749.96700); Maria Jose da Silva Fernandes (014.232.244-00); Maria da Consolacao Moreira Roland
(030.611.316-39); Marta da Conceicao Pereira (449.508.454-20); Nadir Silva Pinto (989.074.506-25);
Neuza Bezerra Soares de Melo (289.994.794-04); Petrinha Braga Fantoni (081.277.637-21); Undine
Frazao Sanches Ferreira (146.372.193-53); Valda Fonseca Albertini (038.921.248-25)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto)
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5727/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho
de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em
considerar legal(is) o(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), autorizando-se o(s) registro(s), de
acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-008.145/2021-0 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessado: Ida de Castro Muniz (696.014.617-87)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinta)
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
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1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5728/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho
de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em
considerar legal(is) o(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), autorizando-se o(s) registro(s), de
acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-008.160/2021-0 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessados: Fernando Jose Ramos Pereira (786.027.507-49); Maria das Gracas Lima
(548.203.328-72)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5729/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho
de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em
considerar legal(is) o(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), autorizando-se o(s) registro(s), de
acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-008.168/2021-0 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessado: Ieda de Oliveira Novellino (267.397.982-49)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5730/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho
de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em
considerar legal(is) o(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), autorizando-se o(s) registro(s), de
acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
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1. Processo TC-008.899/2021-5 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessados: Anna Carolina Taveira Bernardes Osorio (071.182.316-22); Marcos Alexandre
Nicolau Osorio (418.350.266-72)
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 1ª Região
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5731/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho
de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em
considerar legal(is) o(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), autorizando-se o(s) registro(s), de
acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-008.927/2021-9 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessado: Alba Lizete Mello de Souza Schneider (219.999.290-04)
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5732/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho
de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em
considerar legal(is) o(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), autorizando-se o(s) registro(s), de
acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-013.825/2020-8 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessados: Daura Maria de Souza Silva (007.618.461-74); Nilza Alves dos Sntos
(140.874.801-00)
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5733/2021 - TCU - 1ª Câmara
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Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho
de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em
considerar legal(is) o(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), autorizando-se o(s) registro(s),
fazendo-se a determinação sugerida pelo Ministério Público (peça 16).
1. Processo TC-040.562/2020-4 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessados: Edith Lima Cardoso (355.094.815-87); Edna Cassino Teixeira (025.790.73787); Elma Figueiredo de Paula (076.751.877-25); Herondina Tomaz Tosta (672.206.576-68); Jesus
Ferreira de Santana (149.908.491-91); Josefa Martins da Silva Souza (670.029.601-30); Luzinete
Leandro de Araujo (025.465.117-85); Maria Permina Silva da Cunha (387.639.821-53); Maria das
Gracas da Paz (335.253.821-20); Terezinha Ferreira de Souza (474.463.821-04)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinta)
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações:
1.7.1 Determinar à unidade técnica que corrija o código do fundamento legal da pensão instituída
por Rogerio Portella do Sacramento (peça 8), no e-Pessoal, para que passe a indicar PCIV-15, bem
como o nome da pensionista para “Elma de Paula do Sacramento”, conforme consulta ao CPF.

ACÓRDÃO Nº 5734/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho
de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em
considerar legal(is) o(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), autorizando-se o(s) registro(s),
fazendo-se a determinação sugerida pelo Ministério Público (peça 16).
1. Processo TC-042.357/2020-9 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessados: Ana Lucia Silva da Silva (640.989.742-15); Iracema Marques Bastos
(929.469.095-49); Leda Belchior Alves (000.834.037-44); Lindalva Marendaz (369.600.125-20);
Luiza Correa de Andrade (458.313.517-34); Luzinete Queiroz da Silva (419.313.784-87); Margarida
Alves Rosa (378.209.075-68); Mariete Macedo dos Santos (833.182.402-49); Nelza Oliveira Carletto
(088.140.607-46); Orfila Roberto Xavier (044.033.392-04)
1.2. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta)
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações:
1.7.1 Determinar à unidade técnica que corrija o código do fundamento legal da pensão instituída
Lauro Carletto (peça 11), no e-Pessoal, para que passe a indicar PCIV-15.
ACÓRDÃO Nº 5735/2021 - TCU - 1ª Câmara
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Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho
de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em
considerar legal(is) o(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), autorizando-se o(s) registro(s), de
acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-044.894/2020-1 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessados: Maria Lopes Pimentel (246.723.354-53); Maria da Conceicao Lima Borbas
(182.294.411-20); Regina Maria Reichmann Seixas (536.149.419-49); Sonia Maria Saraiva Machado
Guimaraes (105.009.107-82); Vania Lucia Borsotto Machado Monteiro (766.491.307-10); Victoria
Borsotto Machado Monteiro (159.771.767-32)
1.2. Órgão/Entidade: Superior Tribunal Militar
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5736/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho
de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno, em
considerar legal(is) o(s) ato(s) de concessão a seguir relacionado(s), autorizando-se o(s) registro(s), de
acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos.
1. Processo TC-001.219/2019-7 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE)
1.1. Interessado: Maria Felisberta da Costa (147.733.504-82)
1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5737/2021 - TCU - 1ª Câmara
VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela
Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde do Maranhão (Funasa/MA) em desfavor de
Francisca Silvana Alves Malheiros Araújo, ex-prefeita de Morros/MA, em razão da omissão no dever
de prestar contas relativas ao Termo de Compromisso TC/PAC 0829/08 (Siafi 640424), tendo por
objeto a execução de sistema de abastecimento de água no município.
Considerando que, por meio do Acórdão 13066/2019-TCU-1ª Câmara, foi prolatada a seguinte
determinação:
“a) determinar à Fundação Nacional de Saúde do Maranhão que conclua, no prazo de noventa
dias, se ainda não o fez, a análise da prestação de contas relativas ao Termo de Compromisso
TC/PAC 0829/08 (Siafi 640424), encaminhando ao Tribunal, neste prazo, as conclusões sobre essa
análise;”
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Considerando que, conforme informado pela Secex-TCE por meio do pronunciamento à peça 27,
no período compreendido desde a notificação do Acórdão 13066/2019-TCU-1ª Câmara, ocorrida em
23/1/2020, duas pessoas estiveram à frente da Funasa no estado do Maranhão, o que pode ter
dificultado o cumprimento da mencionada determinação;
Considerando a proposta da unidade técnica de, em vista dessa situação, fixar novo e
improrrogável prazo para o cumprimento da determinação,
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, em:
a) fixar, novo e improrrogável prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação, para que a
Superintendência da Fundação Nacional de Saúde no Estado do Maranhão conclua, se ainda não o fez,
a análise da prestação de contas relativas ao Termo de Compromisso TC/PAC 0829/08 (Siafi 640424),
encaminhando ao Tribunal, neste prazo, as conclusões sobre essa análise;
b) dar ciência à Presidência e à Auditoria Interna da Fundação Nacional de Saúde acerca deste
Acórdão.
1. Processo TC-008.092/2017-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL)
1.1. Responsável: Francisca Silvana Alves Malheiros Araújo (332.887.713-49)
1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Morros - MA
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial
(SecexTCE).
1.6. Representação legal: Abdon Clementino de Marinho (4980/OAB-MA) e outros.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5738/2021 - TCU - 1ª Câmara
VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria
Especial de Cultura em desfavor de Associação Arte e Gente e Solange Leme Ferreira, em razão da
omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 13-7971.
Considerando que, em resposta à citação promovida por este Tribunal, os responsáveis
apresentaram alegações de defesa na qual informam que a prestação de contas do projeto foi
encaminhada ao Ministério da Cultura quando do encerramento do projeto, conforme art. 75, § 2º,
incisos XII e XIII, da Instrução Normativa MinC 1/2013, sem, contudo, apresentarem comprovação
desta alegação;
Considerando, entretanto, que a documentação referente à alegada prestação de contas foi
também encaminhada a este Tribunal como parte das alegações de defesa (peças 62-92);
Considerando que a análise da correta aplicação dos recursos transferidos mediante convênios
celebrados no âmbito federal é competência dos órgãos concedentes, conforme disposto no art. 10,
§ 10, do Decreto 6.170/2007, bem como na Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU 424/2016;
Considerando, ainda, que embora o art. 50, § 3º, da IN 2/2019, do Ministério da Cidadania,
dispense a análise financeira do projeto quando sua execução física é reprovada, cabe, nos termos do
art. 10, § 1º, da lei 8.443/1992, determinar ao órgão concedente a realização desta análise financeira da
prestação de contas apresentada extemporaneamente, por se tratar de medida essencial à comprovação
da regular aplicação dos recursos do projeto, com o estabelecimento do nexo de causalidade entre
esses recursos e as despesas declaradas;
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, ACORDAM,
por unanimidade, em:
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a) diligenciar a Secretaria Especial de Cultura, para que, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar
da ciência, informe sobre a regularidade ou não da documentação comprobatória da prestação de
contas objeto do projeto cultural Pronac 13-7971, encaminhada ao Tribunal; e
b) determinar, com fundamento no art. 10, § 1º, da lei 8.443/1992, à Secretaria Especial de
Cultura que inclua na resposta à diligência as análises das execuções físicas e financeiras do Pronac
13-7971, ainda que o § 3º do art. 50 da IN 2/2019 regulamente sua análise de forma diversa; e
c) encaminhar cópia integral do processo à Secretaria Especial de Cultura, a fim de subsidiar sua
análise.
1. Processo TC-037.204/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL)
1.1. Responsáveis: Associação Arte e Gente (13.568.820/0001-26); Solange Leme Ferreira
(327.100.979-15)
1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Cultura
1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
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: Gustavo Ferreira e Silva (044.953.899-04)

ACÓRDÃO Nº 5739/2021 - TCU - 1ª Câmara
VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento das determinações
constantes do Acórdão 5752/2020-TCU-1ª Câmara.
Considerando que por meio do referido acórdão esta Corte determinou ao Conselho Regional de
Contabilidade de Goiás que (subitem 1.8.1.1.) promovesse, no prazo de 90 (noventa dias), o
ressarcimento dos débitos apurados em perícia contábil realizada no âmbito do PIN 115/2017 e
convalidadas pela Comissão de Conduta do CRC/GO, instaurando, se necessário, no referido prazo, a
competente Tomada de Contas Especial, e, no mesmo prazo, (subitem 1.8.1.2) realizasse um
levantamento detalhado das eventuais falhas na execução das obras/serviços ou mesmo pagamento por
serviços não executados ou com preços superfaturados nas obras de construção da Delegacia de Rio
Verde/GO e reforma da Delegacia de Itumbiara/GO, e, por fim, que (subitem 1.8.1.3) informasse em
registros analíticos, nos próximos relatórios de gestão a serem oportunamente encaminhados ao
Tribunal para exame por ocasião da apreciação das contas, as medidas implementadas com vistas a dar
cumprimento às determinações constantes nos itens anteriores,
Considerando que também foram determinadas outras medidas ao Conselho Federal de
Contabilidade (CFC), notadamente, com vistas a que “1.8.2.1. exerça a fiscalização de sua
competência junto ao Conselho Regional de Contabilidade de Goiás com vistas a acompanhar o
cumprimento das determinações ora expedidas, bem como a adoção das demais providências
eventualmente pendentes com relação aos apontamentos efetuados na perícia contábil realizada no
âmbito do PIN 115/2017 e convalidadas pela Comissão de Conduta do CRC/GO;” bem como que
“1.8.2.2. informe em registros analíticos, nos próximos relatórios de gestão a serem oportunamente
encaminhados ao Tribunal para exame por ocasião da apreciação das contas, as medidas
implementadas com vistas a dar cumprimento à determinação constante no subitem anterior, bem
como os resultados alcançados”,
Considerando que foram prestadas as informações sobre o andamento do cumprimento das
determinações, incluindo informação sobre demanda judicial com impacto sobre o processo
administrativo relativo aos fatos apontados junto ao CRC/GO,
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Considerando que face os elementos apresentados a SecexTrabalho concluiu, em instrução e
pronunciamentos de peças 52 a 54 que foram parcialmente cumpridos os itens objeto de determinação,
ensejando, por isso, a continuidade do monitoramento,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara,
por unanimidade, em:
a) considerar parcialmente cumpridas pelo Conselho Regional de Contabilidade de Goiás
(CRC/GO) as determinações contidas nos subitens 1.8.1.1. e 1.8.1.2 do Acórdão 5752/2020-TCU-1ª
Câmara;
b) considerar parcialmente cumprida pelo Conselho Federal de Contabilidade a determinação
contida no subitem 1.8.2.1. do Acórdão 5752/2020-TCU-1ª Câmara;
c) fazer as determinações sugeridas pela unidade instrutiva, conforme subitem 1.6 deste acórdão;
d) restituir o processo à Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais
(SecexTrabalho) para que prossiga com o monitoramento.
1. Processo TC-024.699/2020-9 (MONITORAMENTO)
1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Goiás
1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou
1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado
(SecexAdmin)/Secretaria de Controle Externo do Trabalho e das Entidades Paraestatais (SecexTrab).
1.5. Representação legal: não há.
1.6. Determinações/Recomendações/Orientações:
1.6.1. determinar ao Conselho Regional de Contabilidade de Goiás - CRC/GO que, no prazo de
90 (noventa) dias, encaminhe todas as informações necessárias ao cumprimento integral dos subitens
1.8.1.1. e 1.8.1.2. do Acórdão 5752/2020-TCU-1ª Câmara;
1.6.2. determinar ao Conselho Federal de Contabilidade CFC que, no prazo de noventa dias,
encaminhe a comprovação do cumprimento do item 1.8.2.1. do Acórdão 5752/2020-TCU-1ª Câmara.

ACÓRDÃO Nº 5740/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso I, 143, inciso V, alínea “c”,
todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em fazer a determinação constante do
subitem 1.6.1 deste Acórdão, em consonância com o parecer da SecexEducação emitido nos autos
(peças 50/51).
1. Processo TC-025.322/2020-6 (MONITORAMENTO)
1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Município de Irecê/BA
1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou
1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto
(SecexEduc).
1.5. Representação legal: não há.
1.6. Determinações/Recomendações/Orientações:
1.6.1. determinar ao FNDE, que, no prazo de 30 dias, preste esclarecimentos de modo a
explicitar, no tocante a suas manifestações técnicas relacionadas às prestações de contas do PNATE,
exercícios de 2013 a 2015, do Município de Irecê/BA, as análises relacionadas ao confronto da
mencionada documentação de prestação de contas com a irregularidade tratada nos autos do
TC 035.908/2015-7, incluindo a peça 4 do referido processo, bem assim a consequente verificação da
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“existência de nexo de causalidade nos pagamentos efetivados à empresa”, conforme expressamente
determinado pelo TCU por meio do item 9.4 do Acórdão 6883/2020-TCU-1ª Câmara;
1.6.2. informar ao FNDE que o não cumprimento de decisão deste Tribunal, no prazo fixado,
sem causa justificada, poderá 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; e
1.6.3. enviar ao FNDE cópia das peças 50 e 51 para subsidiar sua manifestação.
ACÓRDÃO Nº 5741/2021 - TCU - 1ª Câmara
VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento de determinação contida no Acórdão nº
8954/2020 – TCU – 1ª Câmara, no âmbito do TC 027.855/2018-0, que trata de representação
formulada pela então Secretaria de Controle Externo no Estado do Espírito Santo (Secex/ES) acerca
de possíveis irregularidades na execução de contratos celebrados pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo (CREA/ES).
Considerando a prolação do Acórdão nº 8954/2020 – TCU – 1ª Câmara, o qual determinou, em
seu item 1.7.1 ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo
(CREA/ES) que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias:
“1.7.1.1. adote, se ainda não o fez, as medidas administrativas para caracterização ou elisão dos
danos relativos aos contratos com indícios de irregularidades celebrados ao longo dos exercícios de
2012 a 2017, instaurando, se necessário, no referido prazo, a competente Tomada de Contas Especial,
ou representando os fatos ao Tribunal de Contas da União, na hipótese de se constatar a ocorrência de
graves irregularidades ou ilegalidades de que não resultem dano ao erário, nas formas definidas na
IN/TCU 71/2012;
1.7.1.2. informe a este Tribunal as conclusões das providências adotadas em cumprimento ao
determinado no item 1.7.1.1;”
Considerando que em 6/10/2020 o Crea-ES recebeu a notificação com as determinações acima
transcritas através do Ofício 53862/2020-TCU/Seproc, com fim do prazo previsto para atender as
determinações em 5/4/2021;
Considerando o recebimento do pedido de prorrogação de prazo formulado pelo ProcuradorGeral do Crea-ES (peça 17), mediante o qual solicita que as conclusões das providências adotadas para
cumprimento do item 1.7.1 do Acórdão nº 8954/2020 – TCU – 1ª Câmara sejam apresentadas a este
Tribunal até o dia 28/6/2021;
Considerando que o Crea-ES alega dificuldades para o atendimento das referidas determinações
em decorrência de adversidades enfrentadas no atual momento em razão da pandemia da Covid-19 e
também em razão do volume de documentos que precisão ser analisados, referentes a 5 anos de
licitações;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara,
por unanimidade, em prorrogar o prazo solicitado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado do Espírito Santo (CREA/ES), por mais 90 (noventa) dias, contados do término do prazo
anteriormente fixado para o cumprimento de determinação do Acórdão nº 8954/2020 – TCU – 1ª
Câmara, nos termos do art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU.
1. Processo TC-045.429/2020-0 (MONITORAMENTO)
1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito
Santo
1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou
1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado
(SecexAdmin).
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1.5. Representação legal: Marlucia Oliveira Santos (5525/OAB-ES) e outros, representando
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo.
ACÓRDÃO Nº 5742/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259,
inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal para fins de registro o ato de
concessão de aposentadoria a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-001.661/2021-3 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessada: Luizana Falleiro Dozza (342.395.370-53).
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5743/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259,
inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de
concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-001.709/2021-6 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Albertina Martins de Jesus (544.335.687-91); Antonio Domingos Guia
(151.403.263-53); Balbino Gomes Neto (235.332.003-10); Fredimar Oliveira Filho (100.152.483-72);
Ivagna Silva Rocha Costa (242.469.303-00); Jose Pedro Moreira da Silva (188.659.332-91); Jose
Robert Ramos Rocha (044.912.973-04); Maria da Graça Rocha Araujo (521.658.503-63); Valmir
Batista de Oliveira (044.023.833-15); Wilson Berbare do Rosario (178.268.293-72).
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde – MS.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5744/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259,
inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de
concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-001.720/2021-0 (APOSENTADORIA)
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1.1. Interessados: Francisco dos Santos Gomes (088.161.662-15); Marco Antonio Vasconcelos
Santos (049.023.602-25); Odilea Lira Tavares dos Santos (062.855.382-04).
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde – MS.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5745/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259,
inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de
concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-001.836/2021-8 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Angela Ivone da Costa Passamani (364.081.660-91); Martha Seara
Rabenschlag (424.795.250-15); Nivea Conceição da Silva Peres (410.870.700-15); Rita de Cassia
Gerlach Rodrigues (402.260.690-87); Rosilene Reis dos Santos (397.893.810-34).
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região/RS – TRT4/RS.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5746/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259,
inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de
concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-001.890/2021-2 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Irenilde Costa Rodrigues (074.751.792-49); Maria Rozario Rodrigues dos
Santos (382.170.822-00); Raimunda Ribeiro da Silva (100.200.392-04); Rosanete Sarmento de Melo
(225.379.702-25); Valdeciria Marcelo da Silva (112.316.292-15).
1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5747/2021 - 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 II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259,
inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal para fins de registro o ato de
concessão de aposentadoria a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-002.062/2021-6 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessada: Gislene Vicentini Novaes (080.207.838-90).
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5748/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259,
inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de
concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-002.164/2021-3 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessadas: Roserley Bergamaschi Martins Bruno (007.800.338-50); Valdineide Soares da
Gama (208.479.474-91).
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5749/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259,
inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de
concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-002.170/2021-3 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Antonio Andrade Barbosa (205.089.054-00); Francisco de Assis Pereira
(220.939.314-00); Imeuda Maria de Sousa (282.975.984-20); Jose Veriato Sobrinho (690.003.878-68).
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
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ACÓRDÃO Nº 5750/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259,
inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal para fins de registro o ato de
concessão de aposentadoria a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-002.207/2021-4 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessada: Maria Leite de Oliveira (150.340.621-00).
1.2. Órgão/Entidade: Hospital das Forças Armadas – HFA.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5751/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259,
inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal para fins de registro o ato de
concessão de aposentadoria a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-002.213/2021-4 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessada: Maria Aparecida Ernandes Felicetti (248.815.568-35).
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de São Paulo – Unifesp.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5752/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259,
inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de
concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-002.274/2021-3 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Lusinete Pereira Barbosa (519.458.948-49); Nelson Minoru Omi
(921.875.958-20).
1.2. Órgão/Entidade: Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
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1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5753/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259,
inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de
concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-002.289/2021-0 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Maria Clarete Loch Pereira (501.724.849-87); Renato Leite Rosa
(355.589.469-20).
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná – UFPR.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5754/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259,
inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de
concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-002.314/2021-5 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Carlos Alberto Santos (190.044.355-49); Maria Jose Menezes Santos
(171.112.185-15).
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Sergipe – UFS.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5755/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259,
inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal para fins de registro o ato de
concessão de aposentadoria a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-002.342/2021-9 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessada: Neide Aparecida da Luz Tavares de Pinho (775.177.417-72).
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
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1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5756/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259,
inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de
concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-002.369/2021-4 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Francisco Correia da Fonseca (117.621.443-87); Maria Jose da Silva Bandeira
(123.181.243-53).
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5757/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259,
inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de
concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-002.452/2021-9 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Domingos Jose da Silva Rodrigues (112.009.441-00); Jaime Guilherme Souza
da Silva (095.236.265-15); Jussara da Silva Brito (090.790.415-72); Telma Porto Cruz (070.427.52520).
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5758/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259,
inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal para fins de registro o ato de
concessão de aposentadoria a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
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1. Processo TC-002.454/2021-1 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Mario Antonio Duarte (402.832.086-00).
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de São João Del Rei – UFSJ.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5759/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259,
inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de
concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-002.460/2021-1 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Francisco Afonso Fernandes de Sousa Filho (219.214.663-91); Josyanne Maria
Batista Soares (163.848.812-68); Maria do Perpetuo Socorro Braz Cruz (144.665.892-91); Sergio
Augusto da Silva Lima (139.913.612-72).
1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5760/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259,
inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de
concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-002.963/2021-3 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Ana Maria da Silva (466.293.511-34); Nelson Garanhani (092.824.839-91);
Sonia da Cunha Urt (102.913.181-34).
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5761/2021 - 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 II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259,
inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal para fins de registro o ato de
concessão de aposentadoria a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-003.009/2021-1 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessada: Marilda Moraes Garcia Bruno (075.992.978-55).
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5762/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259,
inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de
concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-003.040/2021-6 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Jorge Amaral Lopes (353.364.717-04); Lucia Regina Simoes dos Santos
(464.710.817-15); Sandra dos Santos Correia (750.743.467-20).
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde – MS.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5763/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259,
inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de
concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-003.105/2021-0 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Antonio Luiz Ferreira Bahia (081.794.505-97); Armando Avena Filho
(101.826.165-68); Francisco Hora de Oliveira Fontes (144.645.605-63); Hugo da Costa Ribeiro Junior
(241.484.405-10); Joselita Silva de Araujo (177.679.625-04); Leda Maria Ornelas de Santana
(242.900.175-68); Paulina Maria Angela da Silva (101.574.845-72).
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia – UFBA.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
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1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5764/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259,
inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal para fins de registro o ato de
concessão de aposentadoria a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-003.120/2021-0 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Marcelo Ferreira de Vasconcelos Cavalcanti (441.050.027-91).
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5765/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259,
inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal para fins de registro o ato de
concessão de aposentadoria a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-003.125/2021-1 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessada: Simone Eneida Bacal de Oliveira (160.375.702-30).
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade do Amazonas – UFAM.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5766/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259,
inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal para fins de registro o ato de
concessão de aposentadoria a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-003.147/2021-5 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Arnaldo Pereira da Silva (299.801.436-49).
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva.
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1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5767/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259,
inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal para fins de registro o ato de
concessão de aposentadoria a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-003.193/2021-7 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessada: Fatima Petronilha Lemos Teles (091.683.622-34).
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto).
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5768/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259,
inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de
concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-003.238/2021-0 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Dorothy Mendonca Juvino (153.584.101-04); Eduardo Jose Xavier de Lira
(234.042.214-00); Lucia Clementina de Oliveira Machado (914.026.547-15); Rosalia Fernandes da
Silva Peres (331.693.737-49).
1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica – MD/CA.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5769/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259,
inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de
concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-003.246/2021-3 (APOSENTADORIA)
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1.1. Interessados: Ana Cristina dos Santos Gomes (471.709.726-20); Cleonice Maria dos Santos
Inocencio (361.904.976-91); Dalva Pereira da Silva (362.063.266-91); Elza Aparecida Sousa de
Andrade (449.475.696-20); Jussara Regina de Almeida (517.334.806-25); Maria Cristina Ribeiro
Cohen (193.378.507-10); Maria das Dores de Jesus (323.330.306-82); Maria do Carmo Reis
(288.851.046-49); Regina Lima Matayoshi Freitas (452.811.496-87); Veralice Cardozo Rodrigues
(320.476.906-25).
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Triângulo Mineiro – UFTM.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5770/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259,
inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de
concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-003.268/2021-7 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessadas: Juraci Maria Ferreira (052.777.738-27); Rika Dote Okadi (075.871.328-21);
Sandra Mitidiero Stachissini (101.311.128-13).
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5771/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259,
inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de
concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-003.269/2021-3 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Enio Francisco da Silveira Cruz (324.136.610-34); Gilmor Teixeira de Mello
(454.521.050-34).
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
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ACÓRDÃO Nº 5772/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259,
inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal para fins de registro o ato de
concessão de aposentadoria a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-003.292/2021-5 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Joaldo Antonio de Souza (069.144.465-04).
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5773/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259,
inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal para fins de registro o ato de
concessão de aposentadoria a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-003.303/2021-7 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessada: Florianita Coelho Braga Campos (153.845.271-53).
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de São Paulo – Unifesp.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5774/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259,
inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de
concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-003.367/2021-5 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Eber Joao da Silva Costa (598.819.412-53); Laudelino Portilho de Oliveira
(088.204.732-91); Rosemar Aparecido de Faria (019.662.548-30).
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
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1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5775/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259,
inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal para fins de registro o ato de
concessão de aposentadoria a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-003.603/2021-0 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessada: Maria de Fatima Ferreira Gonçalves (611.519.807-06).
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5776/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, 169, inciso V, e 260
do Regimento Interno/TCU, em excluir por duplicidade o ato de aposentadoria do Sr. Mario Nogueira
Barros da base de dados do sistema pertinente e em arquivar este processo, de acordo com os pareceres
emitidos nos autos:
1. Processo TC-003.773/2021-3 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Mario Nogueira Barros (003.024.733-00).
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5777/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259,
inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal para fins de registro o ato de
concessão de aposentadoria a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-003.925/2021-8 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Antonio Francisco de Oliveira (220.517.165-87).
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
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1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5778/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259,
inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de
concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-003.927/2021-0 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessadas: Christine Siqueira Nicolaides (371.632.210-53); Valdinete Alves da Silva
(003.896.787-16).
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5779/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259,
inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal para fins de registro o ato de
concessão de aposentadoria a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-003.945/2021-9 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessada: Maria de Fatima Santana (093.056.961-04).
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde – Funasa.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5780/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259,
inciso II, e 260, § 5º, do Regimento Interno/TCU e no art. 7º, inciso I, da Resolução/TCU 206/2007,
em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de concessão de aposentadoria a seguir
relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o falecimento dos interessados ou o advento do
termo final das condições objetivas necessárias à manutenção do benefício, de acordo com os
pareceres emitidos nos autos:
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1. Processo TC-004.938/2021-6 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Carlos Renato Lopes da Silva (635.436.721-34); Jose Roberto Correia de
Araujo (970.963.348-15); Paulo Licht de Oliveira (046.543.660-91); Simone Oliveira Silva
(050.348.164-58).
1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal – PF.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5781/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259,
inciso II, e 260, § 5º, do Regimento Interno/TCU e no art. 7º, inciso I, da Resolução/TCU 206/2007,
em considerar prejudicada a apreciação do mérito do ato de concessão de aposentadoria a seguir
relacionado, por perda de objeto, tendo em vista o falecimento do interessado, de acordo com os
pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-004.946/2021-9 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Luis Antonio Galvez (860.895.798-15).
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 3ª Região – TRF3.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5782/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259,
inciso II, e 260, § 5º, do Regimento Interno/TCU e no art. 7º, inciso I, da Resolução/TCU 206/2007,
em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de concessão de aposentadoria a seguir
relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o falecimento dos interessados, de acordo com os
pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-004.968/2021-2 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Cesar Vlademir Tuma (006.229.662-00); Emanuel Antonio da Vera Cruz
(046.373.302-97); Pedro Rodrigues de Oliveira (110.351.292-72); Raimundo Ribeiro Gouvea Neto
(023.747.652-53).
1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
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1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5783/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259,
inciso II, e 260, § 5º, do Regimento Interno/TCU e no art. 7º, inciso I, da Resolução/TCU 206/2007,
em considerar prejudicada a apreciação do mérito do ato de concessão de aposentadoria a seguir
relacionado, por perda de objeto, tendo em vista o falecimento da interessada, de acordo com os
pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-004.970/2021-7 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessada: Lucinda Gil Rodriguez de Paiva (581.673.238-20).
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5784/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259,
inciso II, e 260, § 5º, do Regimento Interno/TCU e no art. 7º, inciso I, da Resolução/TCU 206/2007,
em considerar prejudicada a apreciação do mérito do ato de concessão de aposentadoria a seguir
relacionado, por perda de objeto, tendo em vista o falecimento da interessada, de acordo com os
pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-005.028/2021-3 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessada: Aracy Losano Fontes (119.911.945-87).
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Sergipe – UFS.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5785/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259,
inciso II, e 260, § 5º, do Regimento Interno/TCU e no art. 7º, inciso I, da Resolução/TCU 206/2007,
em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de concessão de aposentadoria a seguir
relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o falecimento dos interessados, de acordo com os
pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-005.029/2021-0 (APOSENTADORIA)
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1.1. Interessados: Julio Ferreira da Silva (010.447.101-87); Raimundo da Silva Tolentino
(066.295.471-87); Tarciso Duarte Maia (039.602.261-87).
1.2. Órgão/Entidade: Senado Federal – SF.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5786/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259,
inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal para fins de registro o ato de
concessão de aposentadoria a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-012.058/2020-3 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Amaury de Souza (932.360.938-20).
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5787/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259,
inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de
concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-040.496/2020-1 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Ataide Romai Silva Pelufa (250.991.910-53); Helcio Perero Previtalli Junior
(075.621.168-90); Hudson Jose Capanema (114.703.641-15); Paulo Cesar Guerra Milito
(016.133.458-01); Sergio Vieira Reis (355.513.566-04).
1.2. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil – Bacen.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5788/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259,
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inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de
concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-041.335/2020-1 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Antonio Donizeti Cerqueira (021.203.398-05); Carlos Humberto Pinheiro
Souza (780.867.448-68); Edna Maria Clímaco dos Santos (076.785.968-55); Livio Alves da Costa
Junior (047.718.708-02); Maria Regina Bagi Monteiro (014.157.058-01); Noe Gonçalves de Aguiar
(926.086.048-20); Oraci Ubirajara Borges (551.396.048-68); Ronaldo Francisco de Oliveira
(167.972.804-00); Salomão Gomes Martins (124.635.743-72); Simão Roldino Amorim (726.277.60882).
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5789/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259,
inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, 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-001.240/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessadas: Lorena Santos Aragão dos Santos (049.004.395-09); Luana Karina Oliveira
Barreto (948.422.485-72).
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5790/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 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 pessoal a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-001.243/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessada: Natalia de Souza Pacheco (008.306.264-50).
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP – TRT2/SP.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
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1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5791/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259,
inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, 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-001.267/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Alex Moreira Lopes (014.006.871-60); Cassio Andre Oliveira Ferreira
(007.587.042-83); Heitor Bispo dos Santos (052.290.415-79); Igor Glazar Teixeira (132.019.197-56);
Isabelly Cabral do Nascimento (114.187.794-58); Jansen Costa Carvalho (250.892.928-09); Joao
Manuel Paiva Lopes (136.706.847-94); Milton Montenegro Cantanhede (005.615.382-12); Paloma de
Oliveira Vasconcelos (056.169.534-23); Tayner Suzano de Freitas (123.554.317-01).
1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal – PRF.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5792/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259,
inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, 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-001.296/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Allyson Tarantine da Costa (119.814.916-78); Ana Flavia dos Santos
(026.975.816-00); Cirineia Alves Jardim (137.140.126-80); Emily Tejo de Matos (021.044.576-96);
Josimar Pinto Severiano (106.009.216-62); Larissa Fernandes dos Santos (087.434.146-99); Luiz
Fernando Rettich dos Santos (017.183.406-21); Marli Alves da Silva (077.622.556-13); Pedro
Henrique Pereira Prates (128.153.246-01); Rosilene Ferreira Venga Rodrigues (495.893.936-91).
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5793/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259,
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inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, 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-001.357/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Alamo Bandeira Miguel (067.992.464-71); Aldemir Cirilo da Silva
(067.993.714-54); Amanda Katarine Correia Paes Barreto (098.196.354-46); Ana Flavia da Fonte
Netto de Mendonca (073.911.834-07); Ana Helena Soares Cavalcanti (073.774.114-73); Elisangela
Lira de Lima Araujo (084.046.894-66); Fellipe Domingues de Barros Freitas (086.409.464-77);
Juliana Carneiro Gomes (102.618.664-19); Juliana Fernandes de Souza Barbosa (065.162.794-03);
Wilson Roberto Chiarelli Junior (038.812.754-60).
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco – UFPE.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5794/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 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 pessoal a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-001.413/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessada: Nirian dos Santos (168.546.147-67).
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5795/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259,
inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, 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-001.440/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Camilla Marques de Lucena (067.867.884-75); Daniele Cristina Bernd
(062.158.719-23); Gabriel Escobar Paes (052.798.981-98); Isadora dos Reis Estrela Marques
(051.084.491-00); Leticia Dayara de Almeida Motta (039.362.861-24); Rafael Kendy Arakaki
(033.430.051-77); Rocio Del Pilar Lopez Cabana (231.331.578-92); Rosa Costa da Anunciação
(519.644.061-53); Vinicius Machado de Melo (009.134.461-14); Willian de Salles Rocha
(018.006.871-76).
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS.
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1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5796/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 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 pessoal a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-001.573/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Cleber Macieski (830.413.200-10).
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5797/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 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 pessoal a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-002.540/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Wesley Hideo Kumagai da Fonseca (389.593.508-50).
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região – TRT9.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5798/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259,
inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, 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-002.721/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
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1.1. Interessados: Emerson Marques da Silva (007.720.921-41); Gabriel Braga Zamproni Lima
(048.951.391-31); Simone Reis Santos (870.674.471-00).
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5799/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259,
inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, 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-002.728/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessadas: Irani Alves Nogueira do Nascimento (797.017.524-49); Sandra Rodrigues da
Silva Milhomem (402.171.593-20).
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5800/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259,
inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, 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-002.758/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Adelina Aurora Assunção (389.817.771-87); Ana Maria de Sousa Silva
(575.528.006-15); Luiz Carlos Ferreira de Jesus (597.715.429-15); Maria Elisabeth Mendes de Lima
Gomes (314.423.230-00); Moacir Silva dos Santos (776.045.987-49); Nivia Regina dos Anjos
(239.166.480-04); Noeme Guedes de Figueiredo Tenorio (161.143.532-34); Regina do Carmo Cogo
Vargas (267.198.000-00); Sileno Cesar de Brito (542.740.016-87); Vania Elizabeth Zineli Ferreira
(203.836.900-30).
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
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ACÓRDÃO Nº 5801/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 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 pessoal a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-002.781/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessada: Aline Silva de Mello (800.895.931-20).
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Superior do Trabalho – TST.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5802/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 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 pessoal a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-002.839/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessada: Marta Mary Medeiros Lougon (637.521.902-72).
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5803/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 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 pessoal a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-002.883/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessada: Andreia Lima de Souza (798.413.842-72).
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade do Amazonas – UFAM.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
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ACÓRDÃO Nº 5804/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259,
inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, 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-002.922/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Eduardo Rodrigues Gonçalves (010.384.520-82); Magali Kemmerich
(018.567.450-07).
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Pampa – Unipampa.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5805/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259,
inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, 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-002.933/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Alexandre Marcio Boschiroli (913.313.909-15); Aludean Araujo Branquinho
(016.790.781-60); Andre Pereira Duque Estrada (028.952.037-17); Bianca Rodrigues dos Santos
(017.222.480-25); Glaucia Elizabete Galvao (559.419.749-49); Guilherme Veiga Fonseca
(005.376.781-07); Ingrid Arana Rodrigues da Silva (045.529.819-00); Izana Junqueira de Castro
(391.331.528-45); Priscilla Teixeira de Souza (023.213.881-88); Thayane Espindola Perez
(996.212.821-87).
1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5806/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259,
inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, 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-002.944/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO)
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1.1. Interessados: Gildevan Pereira dos Santos (043.460.075-03); Matheus Todt Aragão
(101.985.727-78).
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Sergipe – UFS.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5807/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259,
inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, 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-004.154/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Jorge Wladimir Junqueira Bizzi (439.430.630-20); Raquel Buttow Nunes Dias
(921.451.160-87).
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5808/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 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 pessoal a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-004.166/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Abraão Jhonny da Costa Barzão (086.707.884-70).
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do
Norte.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5809/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259,
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inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, 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-004.207/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Daniel Cabelleira Bom (107.310.889-99); Gilvana Giarollo (762.311.279-15);
Juliano Luiz Marega (044.944.199-74); Luana Thalita Antunes Pinto (369.925.888-26); Lucas
Fernandes dos Santos (082.189.059-01); Michelly Aparecida Batista Sacht (093.234.169-16); Pablo
Diego Cargnin Strello (063.065.929-03); Sandramir Ramiro Viana (966.421.659-34); Vanderlei da
Rosa (030.713.779-16); Vilcineia Leszak (068.410.729-52).
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5810/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259,
inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, 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-004.257/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Adrieli da Silva (102.296.259-08); Barbara Luiza Cruz Viana (103.902.10935); Dionathan Moreira (060.079.289-77); Josiane Albuquerque de Paiva Schuroff (064.260.329-48);
Leticia Bequer Andrades da Silva (088.499.689-14); Lidia Sales de Freitas (135.625.777-10); Meires
Aparecida de Almeida Campos (943.736.479-68); Patricia Rodrigues de Franca Radins (003.837.98990); Sidnei dos Santos (063.496.979-01); Simone Aparecida de Almeida Santos (942.442.609-78).
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5811/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259,
inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, 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-004.267/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Anderson Alves (041.694.479-56); Caio Marcos Oliveira Teixeira
(395.323.128-62); Gabriel de Rezende Oliveira (012.479.879-90); Guilherme Traiano (460.002.89880); Jose Vidal de Franca (515.045.539-34); Kenedi Levi Barbosa Junior (080.499.259-27); Marciano

279
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Miranda da Silva (103.588.889-05); Rheuberth Andre Iensen (092.641.139-08); Valderi do Prado
Alves (033.897.209-95); Yasmin Oliveira Araujo (499.349.748-27).
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5812/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259,
inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, 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-004.331/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Adair Jose Almeida Melo (940.878.659-91); Antonio Bahri (828.620.449-20);
Daiana da Silva Leite (091.056.679-84); Joiceli Aparecida Augustinhak (057.991.389-96); Luana
Carolina Silva dos Santos (058.895.749-65); Luiz Carlos Zenzeluk (075.631.709-60); Maria Marta da
Silva Manzato (022.162.429-50); Venilda de Oliveira (056.679.349-06); Vilma Teresinha Morking
Liebel (265.821.201-15); Willian Henrique da Costa Skruchinski (098.008.579-90).
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5813/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259,
inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, 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-004.779/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Augusto Ost (010.240.170-52); Edielson Monteiro da Silva (012.716.332-80);
Ludnilson Antonio de Jesus Pereira (103.779.857-08); Soria Pereira Lima Soares (764.022.902-20).
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5814/2021 - TCU - 1ª Câmara

280
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 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 pessoal a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-004.783/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessada: Sandra Jacó Teixeira Souza (467.145.295-20).
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia – UFBA.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5815/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259,
inciso I, e 260, § 5º, do Regimento Interno/TCU e no art. 7º, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007,
em considerar prejudicada a apreciação do mérito do ato de admissão de pessoal a seguir relacionado,
por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo
processamento por esta Corte, em razão do falecimento do interessado ou do desligamento do cargo a
que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-004.906/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Sandoval Braga Passos (516.475.672-20).
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5816/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 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 pessoal a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-005.236/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Neliton Antonio Campos (027.967.806-19).
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Viçosa – UFV.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
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1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5817/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 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 pessoal a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-005.240/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessada: Aline Galeti Nonaka (064.518.059-98).
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 4ª Região – TRF4.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5818/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 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 pessoal a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-014.143/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Diego Pinheiro Alencar (026.465.531-10).
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5819/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259,
inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em autorizar que a Secretaria de Fiscalização de
Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais realize a diligência proposta pelo
Parquet especializado, em relação ao ato do Sr. Kleber Augusto Fernandes de Morais, e em considerar
legais para fins de registro os demais atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com
o parecer do Ministério Público/TCU:
1. Processo TC-038.324/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Jedson Henryque Correa Abrantes (015.463.562-66); Kleber Augusto
Fernandes de Morais (615.123.892-34); Luis Carlos Maciel Silva (864.431.512-91).
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1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Pará – UFPA.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5820/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259,
inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, 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-046.783/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Bruno Garcia Pires (049.812.999-31); Francielie Moretti (009.538.189-93);
Walfrido Alonso Pippo (230.483.918-51).
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Integração Latino-Americana – UNILA.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5821/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259,
inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal, para fins de registro, o ato de
concessão de pensão civil a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-003.393/2021-6 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessado: Gilberto Vergne Saboia (380.386.097-00).
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro – TRE/RJ.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5822/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259,
inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de
concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
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1. Processo TC-003.744/2021-3 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessados: Almir Zamora Rebola (130.207.577-20); Marly de Albuquerque Rangel
(178.445.847-34); Solange Regina dos Reis Silva (915.964.837-68).
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde – MS.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5823/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259,
inciso II, e 260, § 5º, do Regimento Interno/TCU e no art. 7º, inciso I, da Resolução/TCU 206/2007,
em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de concessão de pensão civil a seguir
relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o falecimento das interessadas, de acordo com os
pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-005.037/2021-2 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessadas: Ernestina Lima (034.401.847-49); Genilda Araujo de Moraes (861.863.61772); Lucia da Silva dos Santos (811.180.310-91); Maria Margarida Ribeiro Areas (528.808.857-87).
1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal – PF.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5824/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259,
inciso II, e 260, § 5º, do Regimento Interno/TCU e no art. 7º, inciso I, da Resolução/TCU 206/2007,
em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de concessão de pensão civil a seguir
relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o falecimento dos interessados, de acordo com os
pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-005.114/2021-7 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessados: Helena Vieira de Lima (092.735.489-62); Marcionilio da Silva (857.245.80772).
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
– Ibama.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
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1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5825/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 143, inciso II, 259,
inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de
concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos:
1. Processo TC-034.600/2020-5 (PENSÃO MILITAR)
1.1. Interessados: Danielle Cristaldi Devoti (026.057.657-33); Deise Saraiva Soares
(965.984.767-04); Eliana Maria Mattos de Moura (243.856.621-34); Fabiola Christine Nascimento de
Matos (074.531.507-01); Jurema da Silva (022.351.727-50); Lucia Gianoti Lustre (270.540.298-52);
Marly Garcia Martins (100.105.207-24); Regiane Bento de Oliveira Guimaraes (274.860.038-05);
Rosita de Castro e Costa Accioly (088.804.487-90); Selma Goncalves Pereira (063.820.508-57);
Silvana Sonali Stroff Frasson (512.879.510-15); Taynna Isabela Franklin Alves (173.684.317-69);
Thaylla Carolina Franklin Alves (166.694.827-60).
1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica – MD/CA.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5826/2021 - 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, e fazer a determinação conforme proposto nos autos:
1. Processo TC-003.091/2021-0 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Gislaine Marcia da Silva Lima (318.690.501-00).
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações:
1.7.1. ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que dispense a devolução dos
valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência desta deliberação, com base no
Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU.
ACÓRDÃO Nº 5827/2021 - 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.
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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-003.371/2021-2 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Harim Revoredo de Macedo (336.032.864-72).
1.2. Órgão/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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5828/2021 - 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-003.597/2021-0 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Roque Jesus de Paula Alves (013.096.846-34).
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5829/2021 - 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-003.604/2021-7 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Eduardo Andrade Correia (191.724.605-63).
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social.
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
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ACÓRDÃO Nº 5830/2021 - 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-003.611/2021-3 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Auria Maria dos Santos Xavier (182.881.972-72); Francisca Amelia Viana
Matos (187.054.053-00); Lizete Melo Coutinho (289.496.502-82).
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social.
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5831/2021 - 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-003.622/2021-5 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Claudio Levandovski (056.831.220-15).
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5832/2021 - 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-003.637/2021-2 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Luis Jose Miranda Placido dos Santos (083.626.705-25).
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
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1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5833/2021 - 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-003.668/2021-5 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Maria Ines Simon (253.785.200-10); Walter Karwatzki Chagas (209.960.12400).
1.2. Órgão/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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5834/2021 - 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 legal e determinar o
registro do ato de concessão de aposentadoria de Hailton Mendes dos Santos e considerar prejudicado
o exame de mérito do ato de concessão de aposentadoria de Daniel Saturnino dos Santos, por perda de
objeto, motivado pelo falecimento do beneficiário.
1. Processo TC-003.683/2021-4 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Daniel Saturnino dos Santos (046.351.405-04); Hailton Mendes dos Santos
(156.358.215-53).
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde.
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5835/2021 - 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.
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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-003.916/2021-9 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Gilma Santos de Araujo Gomes da Silva (277.239.841-20); Maria Jose
Carneiro de Abreu (263.780.271-53).
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social.
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5836/2021 - 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-003.929/2021-3 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Terezinha Dutra Goncalves (606.421.816-91).
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas
Gerais.
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5837/2021 - 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-003.935/2021-3 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Edson Raimundo Machado (144.448.361-72); Rita de Cassia Ferreira da
Cunha (117.002.971-04).
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Justiça (extinta).
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
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1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5838/2021 - 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-003.939/2021-9 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Damaso Reis Mendes Franca (054.579.803-59); Jose Policarpo Costa Neto
(016.820.163-15); Lia Figueira Oliveira (098.750.773-72); Luiz Edmundo Bastos Soledade
(095.120.127-15); Maria Elza de Souza Bello (011.919.503-87); Raimundo Dias (127.863.493-20);
Raimundo Jose Maranhao Santos (068.656.073-68).
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão.
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5839/2021 - 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-003.980/2021-9 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Edimar das Gracas Rabel (113.181.632-34).
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde..
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5840/2021 - 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:
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1. Processo TC-003.991/2021-0 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Cristina Prudencio Collaco (568.782.499-53).
1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Trabalho (extinta).
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5841/2021 - 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-003.997/2021-9 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Jose Bizarria da Silva (035.532.118-14); Maria Manolisa Nogueira
Vasconcellos (319.383.533-15); Ruth Carvalho de Santana Pinho (242.671.635-53).
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Ceará.
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5842/2021 - 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-004.386/2021-3 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessadas: Elcida de Lima Araujo (590.575.304-06); Marcia Guimaraes Paraiso
(496.258.374-34).
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural de Pernambuco.
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5843/2021 - TCU - 1ª Câmara

291
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

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-004.418/2021-2 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Ronaldo Lopes Giorelli (544.165.237-34).
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde.
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5844/2021 - 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-004.793/2021-8 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Anilson Jaime Rodrigues (119.310.862-49); Janice Alves Ferreira
(140.260.312-68); Jose Carlos de Souza Goncalves (018.123.602-82); Maria Julieta Mendonca Viana
(262.884.867-87); Mary Soares de Moura (111.870.692-72); Roraima Brandao Correa (020.798.36234); Rosana Aliverti Novo (054.035.612-34); Valter Portela da Silva (274.134.627-53); Zislene
Rodrigues Assuncao (135.631.812-68).
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia.
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5845/2021 - 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-004.797/2021-3 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Ana Maria Goncalves Edwiges (435.723.086-15); Angela Maria Lamounier
(482.484.016-34); Catia Regina Nunes (270.663.471-53); Debora Cruz Madeira (064.688.776-95);
Ernesto de Oliveira Vivas Resende (780.697.856-91); Katia Costa Novaes (400.012.966-04); Livia
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Lara Reis (254.496.216-04); Olavo Alves da Costa (232.364.936-15); Sheila Botty Abreu
(550.454.996-53); Zenaide Castilho Leal (185.187.451-87).
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia.
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5846/2021 - 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-007.812/2021-3 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Carlos Alberto de Azevedo Santos (369.496.477-00); Edval Peixoto Costa
(076.874.865-87); Vitorino de Jesus (066.078.105-00).
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia.
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5847/2021 - 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-007.825/2021-8 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Heriberto de Oliveira Cruz (049.251.812-20); Teresinha de Jesus Batalha Silva
(055.492.052-20).
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5848/2021 - 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-036.049/2020-4 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Anselmo Eduardo Pereira (573.909.677-49); Irene Conceicao de Carvalho e
Silva (077.219.037-26); Juarez Aparecido Pereira da Silva (920.608.628-68).
1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército.
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5849/2021 - 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-040.476/2020-0 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Emilie Gracie Zattar de Arruda (293.371.351-91); Ivaneth Leonidas de
Campos (314.563.241-87); Neide Maria de Freitas Arantes (174.868.071-49).
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso.
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5850/2021 - 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-041.249/2020-8 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Americo Martins (429.447.910-87); Antonio Carlos Barbosa Gomes
(109.024.907-10); Luis Fernando Duarte (233.767.836-91); Maria Helena Affonso Penha
(161.177.947-20); Valeria Porfirio Cardoso (339.045.611-20).
1.2. Órgão/Entidade: Controladoria-Geral da União.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
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1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5851/2021 - 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, e fazer a determinação conforme proposto nos autos:
1. Processo TC-043.445/2020-9 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Rosa Maria Soares Gomes (122.426.402-91).
1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região/RN.
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinação:
1.7.1. ao Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região/RN, que dispense a devolução dos
valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência desta deliberação, com base no
Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU.
ACÓRDÃO Nº 5852/2021 - 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-044.106/2020-3 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessado: Herbert Antonio Age Jose (169.617.229-20).
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal 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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5853/2021 - 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
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unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a
seguir relacionados:
1. Processo TC-045.325/2020-0 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Alaide Marques de Moraes (428.016.809-15); Amelia Cecilio (351.814.78204); Antonia Marques de Oliveira (136.173.462-00); Antonio Cabianchi (174.355.879-15); Eva
Moreira de Sousa Moretto (103.129.352-34); Maria Aparecida Tiburcio Silva (206.219.141-34); Maria
Soares de Aguiar (205.235.131-00); Maria das Gracas Oliveira Morais (065.769.742-72); Maria das
Gracas e Silva (040.294.022-91); Nedi Maria da Silva (162.290.372-20).
1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas.
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5854/2021 - 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-045.496/2020-0 (APOSENTADORIA)
1.1. Interessados: Elvesio Eduardo de Oliveira (210.436.711-53); Jose Paulo Cordeiro da Silva
(146.946.031-91); Josefa Parreira (068.151.461-20); Lea Carvalho de Castro (484.222.587-49); Leni
Moura de Brito (352.065.781-34); Maria Marlene Vitorino Bezerra (221.261.121-87); Noeme Cabral
Formiga (240.033.443-91); Paulo Bazilio de Souza (037.043.867-15); Rosival Ribeiro dos Reis
(214.639.801-91); Walda Divino Soares (259.685.301-97).
1.2. Órgão/Entidade: 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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5855/2021 - 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-045.505/2020-9 (APOSENTADORIA)
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1.1. Interessados: Aldair Goncalves da Costa Calegari (377.983.751-04); Ali Veggi Atala
(181.825.001-25); Carlos Alberto Saldanha (275.059.521-53); Jose Bispo Barbosa (205.375.571-72);
Juanilso Ubaldo de Oliveira (361.602.701-25); Pedro Jose de Barros (109.160.671-49).
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso.
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5856/2021 - 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, 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-000.877/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Andressa Guimaraes de Souza Pinto (081.004.187-13); Antonio da Silva
Goncalves (123.807.247-09); Danielle Sophia Ferreira Santos Braga (129.388.137-67); Diego Ricardo
Xavier Silva (727.540.441-91); Ellen Schmidt (131.433.387-92); Gabriel Leonardo Gomes
(130.118.487-00); Priscila Ferraz Soares (011.785.947-85); Rafael de Lima Bilio (055.156.977-82);
Ramayana Vasconcellos Alves Benites Gomes do Nascimento (102.643.227-89); Yohan Britto
Kevorkian (140.408.147-03).
1.2. Órgão/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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5857/2021 - 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, 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-000.963/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Mariana Rebuli Vieira (132.144.157-60).
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo.
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.

297
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5858/2021 - 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, 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-000.974/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Liduina Bezerra de Sousa (317.568.938-88); Luiz Henrique Vitti Felao
(340.266.288-41); Marina Pereira Carandina (393.762.448-18); Stefani Concolato Vieira
(139.153.647-97).
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo.
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5859/2021 - 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, 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-001.015/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Eduarda Oliveira dos Santos (043.931.910-21); Erica Veloso Barbosa
(020.977.090-28); Leonardo Duarte de Oliveira (004.195.900-05); Marcos Antonio Contri
(071.903.848-04); Melissa Carleti (025.057.450-05); Rose Teresinha Carvalho Machado
(816.491.500-91); Stefany Goncalves da Silva (014.540.600-85); Suzane Bueno Rangel (822.621.95072); Taina Florence de Lima (863.058.750-49); Vanessa de Quadros Martins (021.841.610-55).
1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A.
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5860/2021 - 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, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por
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unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir
relacionados:
1. Processo TC-001.022/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Eduarda Pinheiro Cruz Rodrigues (601.022.720-85); Greice Kellen Durand da
Rosa Sabino (014.451.910-08); Guilherme Alves Dutra (026.274.360-40); Jean Luis Fonseca da Silva
(018.847.010-78); Joao Pedro Peregrina de Camargo (875.917.900-72); Juli Anderson de Oliveira
Marques (934.402.190-20); Juliana Pantalacci Macalao (012.418.730-70); Karina Luczay Klein Pinho
de Bem (820.477.900-34); Kelly Rocha de Moura (867.158.520-49); Vitoria de Souza Fagundes
(855.216.470-15).
1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição 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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5861/2021 - 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, 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-001.024/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Antonio Deute Correia Filho (017.094.592-80); Maria Eduarda Parcianello
Cabeleira (028.088.770-13); Mariana Minuzo Muller (042.015.840-54); Marina Lucca Santos
(025.891.990-66); Melissa da Silva Manoel (026.090.400-75); Michele Araujo da Silva (807.832.01087); Paola Makaria Palu Tremea (014.619.770-45); Patricia Helena Hubler Rodrigues (939.405.99034); Sonia Mara da Silva Lopes (764.441.200-04); Vanessa da Silva Hoch (837.282.100-30).
1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição 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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5862/2021 - 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, 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-001.086/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO)
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1.1. Interessados: Ellis Regina Albuquerque de Souza (014.134.524-18); Sergio Gaia Bahia
(010.651.884-47).
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco.
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5863/2021 - 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, 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-001.088/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Angela Cristina Bet (032.724.369-44); Milena Santos Pimenta (023.051.68152)
1.2. Órgão/Entidade: 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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5864/2021 - 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, 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-001.096/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Adriana da Silveira (668.638.300-78); Andrea Cristina Fiuza Nunes
(630.618.050-87); Andressa da Rosa Ribeiro Barbosa (029.815.270-37); Carla Teixeira Kufner
(420.528.070-04); Desiree Amorim Guzzo (019.133.110-40); Gisele Costa Rebello (021.231.820-95);
Leila Simone Pinto Trindade (001.281.450-48); Leviton Simphronio de Mello (001.192.870-05);
Luciana Schmidt Tortorella (826.118.740-34); Mariana da Rocha Jung (689.026.200-00).
1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A.
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
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ACÓRDÃO Nº 5865/2021 - 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, 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-001.127/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Aline Franca Machado (018.730.210-38); Emanuele Grochau da Fe Hoffmann
(026.778.800-24); Jane Teresa Pereira de Mahtos (670.088.440-34); Joel Ferreira da Silva
(521.881.080-00); Nara Rejane Nunes Machado (739.702.630-34); Nilton Cesar Silva da Silva
(953.192.470-87); Paulo Renato Vieira Alves (804.939.550-20); Sandro Moreira da Rocha
(949.290.840-91).
1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A.
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5866/2021 - 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, 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-001.151/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Ana Leticia de Sousa Vasconcelos (036.857.143-25); Antonio Francisco
Pereira da Silva Junior (002.512.663-62); Ialan Augusto Arnes dos Santos (044.282.053-41); Jordy
Lustosa Bezerra (052.517.903-84); Luan Marcolin Barbosa da Silva (048.799.019-62); Luis Fernando
de Assuncao Torres (056.686.123-25); Manolo Albuquerque (418.478.808-43); Murilo Moura Barreto
(051.954.871-03); Pedro Henrique de Moura Dantas (055.732.395-97); Rodrigo Silva Rezende
(024.822.445-01).
1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal.
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5867/2021 - 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.
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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 admissão de pessoal a seguir
relacionados:
1. Processo TC-001.190/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Adao Abraao da Silva (017.002.210-27); Daniela Cunha de Almeida
(555.076.380-04); Elisangela Brites dos Santos (015.877.690-93); Gislaine de Lima Teixeira
(004.459.500-05); Iara Goncalves Ferreira dos Santos (355.746.150-53); Igor da Luz Franco
(859.714.720-20); Janaina Airoldi Marques (964.534.190-68); Katia Olivaes Nodari (813.623.310-15);
Luis Eduardo Fernandes Froes (439.051.450-49); Tais Cristina Teixeira de Carvalho (815.566.59091).
1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A.
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5868/2021 - 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, 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-001.215/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Gustavo Athayde Mendes (011.141.990-52); Keli Cristian da Gama Renner
(912.133.710-15); Laura Elisa Santos Jobim (030.341.440-59); Lisandra Britto Brindarolli
(754.570.320-00); Marcia Kelli Vidal Soares (008.779.280-02); Marina Landarin Sanchez
(010.833.700-65); Mellissa Dulesko da Costa (852.400.360-04); Nilsa Dillmann Silva (707.130.22000); Noeli Daiam Raymundo Herbert (006.841.130-82); Paula Fialho Dydzian (007.893.680-21).
1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A.
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5869/2021 - 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, 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-001.223/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO)
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1.1. Interessados: Andressa Lopes Borges (013.826.730-86); Carlos Eduardo Salatti da Silva
(010.764.440-16); Elizangela Barcelos Silva (700.467.860-15); Fabio Bondar (007.873.460-63);
Jomaia da Costa Capelari (693.027.310-49); Leticia Pinheiro Rodrigues (011.397.990-88); Marcia
Elisa dos Santos Christ (653.695.300-25); Marilaine Trindade Goncalves (812.707.470-53); Priscilla
Puhl (016.488.970-10); Simone Ferreira de Carvalho (705.652.100-25)
1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A.
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5870/2021 - 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, 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-001.226/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Adna Queiroz Sales (700.225.164-33); Dyego Magno Oliveira Souza
(230.684.968-45); Jesaias Carvalho Pereira Silva (068.079.803-02); John Pablo Candido Dantas Silva
(012.083.684-00); Lucas Amorim Fernandes Freitas (701.258.374-61).
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural do Semiárido.
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5871/2021 - 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, 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-001.242/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Larissa Gardenia Marques de Lira Feitosa (809.270.502-00); Lucas Vargas
Machado da Costa (014.505.406-35); Rolando Gonzalez Navarro (545.538.062-15)
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Roraima
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
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1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5872/2021 - 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, 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-001.274/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Ana Camila Dias Cavalcante (009.936.713-06); Ana Carla da Silva Carvalho
(837.881.585-49); Deborah Abrahao Naoum (030.877.881-20); Juliane Zatelli de Souza (064.966.34971); Larissa Caetano Mizutani (013.019.441-73); Maria Anelise Araujo Maia (156.120.584-20); Paula
de Jesus Nascimento (020.206.745-99); Paulo Henrique de Souza Cortonesi (996.877.121-04);
Rhayane Stephane Silva Andrade Matos (101.217.506-55); Sebastiao Luiz de Souza Junior
(764.432.641-34).
1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5873/2021 - 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, 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-001.283/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Elitiele Ortiz dos Santos (022.384.120-00).
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Pampa.
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5874/2021 - 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, 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-001.299/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Henrique Coimbra Goncalves (049.424.571-90); Marcileide de Holanda
Santos (072.868.184-65); Marcus Vinicius Rodrigues Junior (158.521.387-03).
1.2. Órgão/Entidade: Superior Tribunal Militar.
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5875/2021 - 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, 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-001.323/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Rafael Graebin Vogelmann (010.419.610-65).
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5876/2021 - 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, 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-001.331/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Daniela Lasmar de Mendonca de Oliveira (710.826.462-53); Luis Carlos Leal
Santana (518.623.362-53).
1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica.
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5877/2021 - 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, 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-001.338/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Maria Fernanda Antunes Martins (064.832.509-16); Sonyellen Fonseca
Ferreira (950.900.022-15).
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Roraima.
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5878/2021 - 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, 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-001.344/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Debora Moraes Coelho (056.912.586-30); Igor Bellati Favato Godinho
(101.271.026-20); Pedro Ribeiro Botti (129.827.887-21); Vanessa de Carvalho Ferreira Mendes
(094.786.116-58).
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal 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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5879/2021 - 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, 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-001.385/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Bruna Durante Orsini (080.427.869-56); Bruna Malacarne (057.634.707-88);
Carolina Lopes Krahn (008.249.800-85); Lais Moita Netto Martins (047.961.595-09); Lilian de Souza
Barros (949.078.971-20); Marcelo de Souza (074.342.814-56); Mayara Maciel do Nascimento
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(046.055.823-47); Milena Cassolatti de Barros Andrade (369.036.218-06); Otavio Frederico Francisco
de Brito (606.579.281-00); Thais Jussara de Araujo Ferreira (052.053.934-67).
1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5880/2021 - 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, 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-001.386/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Adriane Alves de Oliveira (014.589.081-35); Bruno Zago Franca Diniz
(021.462.921-05); Gerson Geraldo de Faria (897.371.306-00); Jucemary Simplicio de Araujo
(036.486.016-28); Karen Marques do Amaral (106.834.517-90); Lara Cristina Pereira (008.584.41101); Marcos Vinicius Garcia Senda (366.439.958-76); Marina Leal Bicelli de Aguiar (006.173.99107); Priscila Soares do Nascimento (012.699.711-07); Vania Morena Cruzes (119.966.088-43).
1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5881/2021 - 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, 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-001.398/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Abilio Neiva Monteiro (025.132.433-82); Adriana Araujo Coelho
(717.026.603-20); Ana Paula Pinto Pereira (050.645.183-66); Antonio Roberto Passos Sousa
(846.167.923-72); Dacileia Lima Ferreira (606.953.283-01); Ingrid Luane Campelo de Oliveira
(002.839.343-01); Maria Gabriela Sampaio Lira (045.761.933-33); Naiane Vieira dos Reis Silva
(035.492.541-56); Nayara Alves Lindoso (020.475.963-35).
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé.
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1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5882/2021 - 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, 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-001.403/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Aline Sousa Herrero (038.093.611-94); Leonardo Lachi Manetti (044.705.03118).
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso 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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5883/2021 - 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, 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-001.410/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Aline Cristhina Araujo Silva (042.879.781-45); Ana Carolina Pudeulko
(035.196.389-83); Carlos Alexandre de Souza (036.595.131-56); Carolina Yohana Pires Cid
(097.905.799-00); Elaine Correia Azevedo (981.961.389-20); Guadalupe Dihe da Silva Motooka
(004.337.151-54); Luciano Souza e Silva (570.905.301-59); Marcillio Holanda Bezerra (036.987.76324); Talita Beithum Ribeiro Mialski (059.826.019-69); Thais Stefanne Costa de Almeida
(018.787.913-38).
1.2. Órgão/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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5884/2021 - 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, 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-001.560/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Cintia Arantes Silva (102.394.156-20); Jessyca Alyne Lozasso (103.762.27664); Lucas Sangoi Mendonca (027.165.680-81); Rafaella Ferreira dos Santos Siqueira (091.666.80611); Rogerio Ferreira Rezende (033.883.336-61); Simone Guimaraes Matheus (608.786.306-00);
Thales Gabriel Trindade de Moura (083.314.286-09).
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais.
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5885/2021 - 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, 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-002.560/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Antonio Clesio de Sousa (865.424.433-04); Taynah Costa Miranda
(039.061.431-98).
1.2. Órgão/Entidade: Banco da Amazônia S.A.
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5886/2021 - 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, 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-002.571/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Andersson Christyan Soares da Silva (083.809.504-61); Cleiton Figueiredo de
Oliveira (084.105.024-45); Daniel Barbosa de Assis (089.248.744-54); Eberton Walter de Medeiros
Fernandes (013.717.724-01); Flavio Roberto Petit Leitao (000.495.384-38); Geovane da Silva Costa
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(130.593.037-11); Igor Cavalcanti de Lima Bernardino (066.377.114-54); Jose Lairte Martins Varela
Filho (052.446.514-20); Renato Rendrick Lima Rodrigues da Silva (051.067.004-00); Rodrigo
Azevedo Beserra (086.829.904-90).
1.2. Órgão/Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos.
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5887/2021 - 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, 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-002.655/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Joel dos Santos Brandao (386.769.313-72).
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5888/2021 - 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, 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-002.673/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Albanyr Arcanjo Barbosa de Menezes (273.374.642-15); Geni Alves de Souza
(115.103.152-68); Jose Claudio de Melo (593.380.164-04); Jucara da Cruz Farias (135.301.002-34);
Marcos Antonio Salgueiro (045.377.158-04); Maria Marli Pacheco Charao (280.793.370-04); Maria
do Perpetuo Socorro Ferreira Leao (213.066.132-72); Odilon Penteado Junior (662.857.479-20);
Rosinete Lima Passos (182.795.382-91); Sergio Murilo Mendes da Silva (713.650.609-34).
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social.
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
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ACÓRDÃO Nº 5889/2021 - 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, 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-002.760/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Joao Batista Costa Alves (078.443.427-14); Luiz Mario de Alcantara
(911.379.187-72); Marcelo Luis Sant Ana de Campos (139.312.907-27); Rannon Vasconcellos Torres
(109.248.247-43); Ronaldo dos Santos Sacramento (960.805.585-72); Wanderlucio Fernandes Avelino
(035.950.517-18).
1.2. Órgão/Entidade: Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A.
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5890/2021 - 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, 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-002.869/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Adelmo Fernandes de Araujo (451.452.705-00); Patricia Muniz de Medeiros
(055.224.544-58); Paulyne Souza Silva Guimaraes (843.072.854-68); Ricardo Jose Oliveira Ferro
(859.556.634-87); Tiago de Moura Soeiro (087.112.514-50).
1.2. Órgão/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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5891/2021 - 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, 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-002.904/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Dione Lopes Furtado (116.192.267-90); Emerson de Araujo (796.430.272-87);
Marcio Sergio Soares Austregesilo (067.834.684-45).
1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal.
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5892/2021 - 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, 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-004.057/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Adriane Aparecida de Paula (968.550.886-00); Erenice Piva (073.627.028-09);
Ivana Lomazzi Fontenele Fialho (999.062.601-49); Lucas Mendes Lima (655.869.135-34); Luis
Ferreira de Moraes Filho (812.120.973-00); Patricia Maria Barboza Honorato (607.209.139-34); Paulo
Andre Moreira Carvalho (742.446.122-20); Thalis Brito Oliveira (572.320.836-53); Vagner Manzini
Mendonca (833.726.795-04); Vanderlei dos Santos Moreira (000.953.347-85).
1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A.
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5893/2021 - 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, 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-004.090/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessadas: Gabriella Novaes de Andrade (057.811.927-78); Karla Goncalves Camacho
(097.177.607-56).
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Oswaldo Cruz.
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
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1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5894/2021 - 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, 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-004.137/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Angel Pumeda Perez (129.476.778-03); Geraldo Gabriel Souza (107.401.81920); Gustavo Canedo Anacleto (045.488.559-80); Ivone Lodi Sehn (703.986.079-15); Leticia Mayra
Adriano Delbone (101.283.079-94); Luciana Abilhoa (014.494.499-56); Maria Monica Margarida
Silva Pereira (021.502.603-95); Milena Aparecida Cruz Silverio (113.753.399-40); Patricia Pamela da
Silva Fedel (093.388.259-90); Rosileia Alves dos Santos (061.385.799-25).
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5895/2021 - 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, 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-004.150/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Barbara Rodrigues Daher (009.278.140-30); Daiane Gisele Camilo
(000.996.100-35); Diego Antonio Pereira Bica dos Santos (820.266.880-87); Gabriel Kinchescki Hey
(012.150.440-97); Josiane da Silveira Oliveira (989.139.210-49); Luciano Santos de Oliveira
(989.172.500-68); Marieli Wobeto Rohrig (026.223.480-70); Sharmila Lena de Oliveira (013.989.34070); Thales Fraga Dias (020.860.630-08); Vera Lucia Lopes Groth (008.005.790-03).
1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição 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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5896/2021 - 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.
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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 admissão de pessoal a seguir
relacionados:
1. Processo TC-004.212/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Alan Muller da Luz (090.295.629-94); Alline de Almeida Oliveti
(072.400.489-00); Carina Bill Wieczorkoski (072.095.859-82); Eduardo Nascimento Ferreira
(095.392.649-44); Gabriel Luan Petrica (068.810.119-46); Gustavo Carlos Moller (098.038.659-43);
Lucas Fernando Kruk (093.685.599-10); Marcelo de Jesus Costa (096.661.489-51); Nelciano Luiz
Kufner (041.220.679-01); Simone da Silva Gouveia dos Santos (043.690.779-82).
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5897/2021 - 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, 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-004.347/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Caroline Back Vieira (093.286.089-37); Ederson de Lima (048.268.649-90);
Eduardo Leonco de Lima (033.839.829-55); Erich Santos de Moraes (114.756.889-89); Iara Negrelo
Biscaia (045.184.019-48); Joilson Mathias (046.935.109-80); Marcos Alves Sobrinho (488.258.75991); Mateus Pereira (152.306.958-97); Odair Dall Agnol (415.195.311-68); Paulo Cesar Ferreira
(068.876.559-93).
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5898/2021 - 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, 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-004.350/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO)
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1.1. Interessados: Alinni Lays Quartiero Poliquezi (068.827.029-85); Alison Inocencio Gomes
(094.552.019-09); Barbara Souza dos Santos (073.106.279-54); Cleberson Seixas (051.956.909-10);
Gelsinei de Paula Lima (440.919.278-74); Ildo de Freitas Amaral (065.688.269-79); Marcelo
Frederico Gehlen (041.580.419-10); Rafael Goslar dos Santos (108.285.829-39); Valdecir Antunes
Ramos (025.949.029-69); Vanderleia Taborda de Alcides Novakoski (045.975.649-42).
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5899/2021 - 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, 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-004.369/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Pablo Nunes Pereira (015.497.302-58); Thiago Antunes Milhomens
(792.256.402-34).
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará.
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5900/2021 - 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, 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-004.491/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessada: Monique Graziella de Medeiros Ribeiro Maia (048.105.854-09).
1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército.
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
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ACÓRDÃO Nº 5901/2021 - 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, 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-004.758/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Aline Serzedello Neves Vilaca (386.651.068-39); Ravenna Cardoso e Cruz
(028.414.151-80).
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Goiás.
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5902/2021 - 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, 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-004.780/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Aline Pothin (008.654.830-19); Lisie Machado Winter (832.618.180-34);
Maxuel Cruz dos Santos (022.737.100-38); Miriam Michelle Veolz (833.751.550-34).
1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A.
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5903/2021 - 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, 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-007.074/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Alice Paredes da Silva (028.470.310-90); Aline Cogo Furquim (002.065.86051); Ariell Ramos da Silva (005.546.570-66); Claudio Vinicios dos Santos Hugo (839.372.850-91);
Dhienifer Quadros dos Santos (851.786.590-15); Larissa Lima de Rosso (035.724.270-02); Luciana
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Braga Ribeiro (694.842.100-82); Nadia Neraci Cruz Goncalves dos Santos (727.586.350-20); Patricia
Lima de Oliveira (607.322.100-20); Raquel Lopes Lima (019.084.170-21).
1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A.
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5904/2021 - 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, 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-007.078/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Ana Ramos Rodrigues Castro (988.990.230-34); Bruno Marques Schaefer
(016.714.920-21); Cristina Arena Forli (018.430.710-45); Diogo Elias da Vinha Andrade
(045.711.279-44); Erica Caetano Roos (023.454.730-88); Gabriela Tomedi Leites (011.129.150-01);
Juliana Christina Thomas (085.532.739-11); Marcelo Oliveira da Silva (616.076.650-34); Mauricio
Andrades Paixao (011.719.050-09); Sheyla Werner Freitas (020.474.440-71).
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal 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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5905/2021 - 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, 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-007.581/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Claudio Cristhiano Barbosa de Lemos (079.561.604-05); Emmanuela
Nascimento da Silva (067.520.364-38); Jonathan de Miranda Leite (097.068.404-51).
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
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ACÓRDÃO Nº 5906/2021 - 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, 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-008.230/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Marcio Lins de Figueiredo (705.009.165-00).
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia.
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5907/2021 - 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, 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-008.644/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessados: Leonardo Cruz de Souza (036.209.276-18); Ludmila Lizziane de Souza Lima
(039.775.456-63); Ludmila Zanandreis de Mendonca (077.278.316-03); Mariana Moreira
(059.030.656-19); Samir de Deus Elian Andrade (068.549.756-97).
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais.
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5908/2021 - 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, 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-008.734/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessada: Fabricia Assis Resende Goncalves (344.284.648-00).
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo.
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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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5909/2021 - 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, 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-014.130/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Daniel Traina Gama (218.659.348-36).
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal da Grande Dourados.
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5910/2021 - 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, 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-014.261/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO)
1.1. Interessado: Shalaby Figueira Brasil (942.137.632-34).
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade do Amazonas.
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5911/2021 - 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:

319
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

1. Processo TC-003.386/2021-0 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessados: Andreia Silva Feitosa (123.018.454-60); Joao Lucas Goncalves Ferreira da
Silva (442.815.898-05); Maria Oliveira de Lira (075.404.577-32).
1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica.
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5912/2021 - 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-003.560/2021-0 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessados: Elisabete Rodrigues Nogueira (584.980.281-91); Maria dos Remedios Dutra
Araujo (358.034.283-53).
1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde.
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5913/2021 - 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-003.791/2021-1 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessados: Edna Rodrigues de Souza (815.888.016-91); Eduardo Ferrarini Goulart
(059.260.311-33); Gabriela Rodrigues Marques (173.799.366-03); Ione Ferrarini Goulart
(877.668.179-34); Joao Pedro Rodrigues Marques (177.772.626-37); Leticia Rodrigues Marques
(173.799.416-07); Maria Luiza Ferrarini Goulart (059.260.241-96); Renato Augusto Rodrigues
Marques (177.772.926-25).
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas
Gerais.
1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva.
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1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5914/2021 - 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-003.854/2021-3 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessados: Camila Reuter Mota Ribeiro (112.911.397-37); Carlos Eduardo da Cruz Sant
Ana (099.114.799-51); Cledeonice Onorato da Cruz Sant Ana (006.752.169-07); Deusdite Gomes
Pereira (038.230.591-49); Eustaquio Coimbra Dias (223.178.726-15); Iraci Taveira Marques
(117.101.102-44); Janete Marques Franco (988.155.559-00); Maria Ignez Orlandi Pilon (329.791.22866); Maria da Graca Sousa Mota (468.143.293-87); Quiteria Tenorio de Oliveira Silva (255.980.07487); Zileide Borges Pereira (467.061.001-53).
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis.
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5915/2021 - 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-004.500/2021-0 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessados: Anna Paschoal Gomes Carneiro (379.055.928-80); Evilene Moreira de Sousa
(400.918.643-72); Maria Lucia de Andrade Rego (308.401.809-00).
1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia 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 Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5916/2021 - 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, 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
da beneficiária a seguir relacionada:
1. Processo TC-004.581/2021-0 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessado: Idagmar Santana Pereira (332.108.611-53).
1.2. Órgão/Entidade: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios.
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5917/2021 - 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
da beneficiária a seguir relacionada:
1. Processo TC-013.696/2020-3 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessado: Sylvia Justo Grisa (663.644.770-20).
1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do INSS - Novo Hamburgo/RS - 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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5918/2021 - 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
da beneficiária a seguir relacionada, e fazer a determinação conforme proposto nos autos:
1. Processo TC-040.580/2020-2 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessado: Maria da Penha de Oliveira (131.643.684-53).
1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia.
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
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1.7. Determinações:
1.7.1. determinar à Sefip que corrija o código do fundamento legal da pensão, no formulário ePessoal, para que passe a indicar PCIV-15.
ACÓRDÃO Nº 5919/2021 - 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
do beneficiário a seguir relacionado:
1. Processo TC-041.944/2020-8 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessado: Helena Colpo da Fonseca (323.285.670-53).
1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Maria.
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5920/2021 - 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
do beneficiário a seguir relacionado, e fazer a determinação conforme proposto pelo Ministério
Público.
1. Processo TC-042.391/2020-2 (PENSÃO CIVIL)
1.1. Interessado: Albetisa Fernandes de Oliveira (113.112.903-20).
1.2. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis.
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações:
1.7.1. determinar à Sefip que corrija o código do fundamento legal da pensão instituída por
Manoel Hugo de Oliveira (peça 2), no formulário e-Pessoal, para que passe a indicar PCIV-15.
ACÓRDÃO Nº 5921/2021 - 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
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do mérito dos atos de concessão de “pensão especial a ex-combatente” a seguir relacionados, por perda
de objeto, em decorrência do falecimento das beneficiárias.
1. Processo TC-005.129/2021-4 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE)
1.1. Interessadas: Esther Vaz de Almeida (112.923.757-52); Maria Silvestre Serpa (027.694.64728).
1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército.
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5922/2021 - 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 prejudicado o exame de mérito dos atos de concessão de “pensão especial
a ex-combatente” em favor dos beneficiários a seguir relacionados por perda de objeto:
1. Processo TC-005.130/2021-2 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE)
1.1. Interessados: Anazir Matozo Kulcheski (842.778.079-68); Carolina Catarina Simon
(003.488.149-25); Diva do Rosario Arns (977.434.969-53); Genette Rebuiti de Medeiros
(065.253.308-66); Joao Luchini (005.947.369-00); Lucio Freitas Neto (982.659.629-91).
1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército.
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5923/2021 - 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 prejudicado o exame de mérito dos atos de concessão de “pensão especial
a ex-combatente” em favor dos beneficiários a seguir relacionados por perda de objeto:
1. Processo TC-005.131/2021-9 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE)
1.1. Interessados: Everaldo Oliveira de Amorim (004.809.754-34); Francelina Lima dos Santos
(827.148.274-20); Gildete Lyra Pinto (380.198.924-00); Luiz Gonzaga de Pontes Nogueira
(011.804.524-53); Luzia Tome Alves de Lima (529.648.684-68); Manoel Correia da Silva
(085.587.368-04); Maria Dila de Araujo Nogueira (378.956.304-82); Maria Nascimento Honorio
(101.014.144-98); Maria Xavier de Carvalho (874.449.254-53); Maria do Carmo de Medeiros
(596.970.594-20); Nair Ferreira de Melo (589.657.774-53); Odete Maria do Carmo Lima
(036.445.474-16); Sebastiana Pereira da Silva (950.184.768-34).
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1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército.
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 Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5924/2021 - 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, fazendo-se as determinações propostas.
- Aldemar Xavier Meira; Aldo Pascoli Romani; Alessandra Virna da Silva; Almir Batista de
Santana; Divino Marques Braga; Eduardo Driemeyer; Eduardo Martins de Barros; Eloiza Teruko
Maruyama; Emir Luiz Telo; Gerson Antônio Delgado; Jean Jackes do Carmo; Joao Flavio Barbosa
Sales; Jocelino Soares de Amorim; Jodeon Sampaio Silva; Jodnir Ciro Nunes Duarte; Jose Pereira
Filho; Jose Wenceslau de Souza Junior; Juliano Bortoloto; Junior Cezar Vidotti; Leandro Cesar da
Silva; Luis Carlos Oliveira Nigro; Luiz Verdun; Manoel Procópio da Silva Filho; Marco Sergio
Pessoz; Marly Terezinha Ferreira; Moyses Feres Zarour; Onildo Rodrigues da Silva; Paulo Sérgio
Ribeiro; Pedro Jamil Nadaf; Ricardo Ramao Cristaldo; Roberto Peron; Rodrigo de Amorim Orue;
Sebastião Pereira Buquigaré; Valdir Lauriano da Silva.
1. Processo TC-034.318/2016-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015)
1.1. Apensos: 019.904/2018-5 (REPRESENTAÇÃO).
1.2. Responsáveis: Aldemar Xavier Meira (030.096.848-51); Aldo Pascoli Romani
(001.746.291-68); Alessandra Virna da Silva (522.026.151-72); Almir Batista de Santana
(345.578.491-72); Divino Marques Braga (240.611.071-00); Eduardo Driemeyer (832.373.131-49);
Eduardo Martins de Barros (345.847.061-15); Eloiza Teruko Maruyama (795.211.691-68); Emir Luiz
Telo (461.694.409-10); Gerson Antônio Delgado (531.700.161-72); Hérmes Martins da Cunha
(002.172.471-72); Jean Jackes do Carmo (569.637.341-00); Joao Flavio Barbosa Sales (053.320.52120); Jocelino Soares de Amorim (483.276.461-68); Jodeon Sampaio Silva (630.021.835-04); Jodnir
Ciro Nunes Duarte (346.363.151-20); Jose Pereira Filho (079.228.331-72); Jose Wenceslau de Souza
Junior (306.907.306-91); Juliano Bortoloto (621.360.701-34); Junior Cezar Vidotti (652.006.241-34);
Leandro Cesar da Silva (823.973.091-49); Luis Carlos Oliveira Nigro (482.431.831-91); Luiz Verdun
(231.090.509-78); Manoel Procópio da Silva Filho (107.635.201-44); Marco Sergio Pessoz
(453.212.721-15); Marcos Amorim da Silva (146.421.071-34); Marly Terezinha Ferreira
(424.445.431-49); Moyses Feres Zarour (105.982.781-68); Onildo Rodrigues da Silva (328.033.89134); Paulo Sérgio Ribeiro (139.111.981-91); Pedro Jamil Nadaf (265.859.101-25); Ricardo Ramao
Cristaldo (073.777.541-68); Roberto Peron (107.177.141-87); Rodrigo de Amorim Orue (939.631.73149); Sebastião Pereira Buquigaré (205.101.281-49); Valdir Lauriano da Silva (544.743.451-34).
1.3. Entidade: Administração Regional do Sesc no Estado do Mato Grosso.
1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico
(SecexDesenvimento).
1.7. Representação legal: André Stumpf Jacob Gonçalves (5.362/OAB-MT) e outros,
representando Administração Regional do Sesc No Estado do Mato Grosso.
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1.8. Determinações/Recomendações/Orientações:
1.8.1. sobrestar, com fundamento no art. 11 da Lei 8.443/1992 e no art. 157, caput, do RI/TCU, o
julgamento das contas dos Srs. Hermes Martins da Cunha, CPF 002.172.471-72, presidente do
Conselho Regional em exercício (interino) de 26/3 a 9/4/2015, 29/5 a 15/6/2015 e 1/9 a 27/9/2015, e
presidente do Conselho Regional do Sesc (titular) de 28/9 a 6/11/2015 e 15/11 a 31/12/2015; e Marcos
Amorim da Silva, CPF 146.421.071-34, diretor regional titular de 1/1 a 30/6/2015 e 21/7 a 31/12/2015,
até o desfecho dos processos de TCE a serem instaurados na forma sugerida no item a seguir;
1.8.2. determinar à Administração Regional do Serviço Social do Comércio no estado de Mato
Grosso (Sesc/MT), com fundamento no art. 197, § 1º, do RI/TCU, que, em 180 dias, instaure tomadas
de contas especiais, nos termos do art. 8º da Lei 8.443/1992, combinado com as disposições da
Instrução Normativa TCU 71/2012, com vistas a obter o ressarcimento, junto aos gestores indicados no
item anterior, às empresas a seguir indicadas e a outros eventuais responsáveis a serem identificados,
dos danos, com datas de ocorrência pendentes de verificação, nos seguintes montantes:
1.8.2.1. R$ 1.454.782,70, decorrente de pagamentos indevidos durante a execução da obra de
reforma, adequação e ampliação do Sesc Balneário, contratada à empresa Kaiaby Construções e
Empreendimentos Ltda.;
1.8.2.2. R$ 8.254,19, pagos injustificadamente à empresa Sanebrás Saneamento Ltda., referente
à obra de reforma e adequação da Choperia do Sesc Arsenal;
1.8.3. determinar à SecexDesenvolvimento, com atenção ao disposto no art. 8º, caput,
da Resolução TCU 315/2020 e com fundamento no art. 17, § 1º, dessa norma, que monitore o
cumprimento da determinação indicada do item anterior;
1.8.4. dar ciência ao Sesc/MT, nos termos do art. 9º, I, da Resolução TCU 315/2020, que a busca
por superávits ou disponibilidades, além de suas necessidades, pode comprometer os objetivos para os
quais foi criada, principalmente a “assistência em relação aos problemas domésticos (nutrição,
habitação, vestuário, saúde, educação e transporte)” (art. 1º, “a”, do Decreto 61.836/1967) dos
comerciários e do público geral, quando for o caso.

ACÓRDÃO Nº 5925/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com
fundamento no art. 143, V, “e”, do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade técnica,
ACORDAM, por unanimidade, em conhecer, em caráter excepcional, o pedido formulado pela Sra.
Maria Fernanda Campelo Maranhão, e autorizar a extensão do início do pagamento da dívida objeto do
débito apurado no Acórdão 13.055/2020 –TCU-1ª Câmara, fixando-se o prazo até 10/8/2021, e
encaminhar cópia desta deliberação, bem como da instrução da unidade técnica (peça 63), à Secretaria
Especial de Cultura à responsável para ciência.
1. Processo TC-018.591/2019-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL)
1.1. Responsável: Maria Fernanda Campelo Maranhao (672.517.819-72).
1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Cultura.
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
(SecexTCE).
1.6. Representação legal: Marcelo Nogueira Miguel, representando Maria Fernanda Campelo
Maranhao.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5926/2021 - TCU – 1ª Câmara
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Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com
fundamento no art. 143, V, “d”, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos
autos, ACORDAM, por unanimidade em apostilar o Acórdão 61/2021-TCU-1ª Câmara, para que no
item 9.2.:
Onde se lê: (...) 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 Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor:
Leia-se: (...) 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, na forma da legislação em vigor:
1. Processo TC-037.409/2018-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL)
1.1. Responsável: Marlene Gonçalves Cardoso (572.679.792-20).
1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Jutaí – AM.
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 de Tomada de Contas Especial
(SecexTCE).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5927/2021 - 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 constante do item 9.2 do
acórdão 11.864/2018-TCU-1ª Câmara, retificado pelo acórdão 9.541/2020-TCU-1ª Câmara,
posteriormente ratificado pelo item 1.6.1. do acórdão 1.374/2021-TCU-1ª Câmara, e determinar o
apensamento definitivo destes autos de monitoramento ao processo original TC 034.308/2014-8.
1. Processo TC-022.289/2020-8 (MONITORAMENTO)
1.1. Entidade: Município de Boa Nova/BA.
1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
1.3. Representante do Ministério Público: não atuou.
1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto
(SecexEducação).
1.5. Representação legal: não há.
1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ACÓRDÃO Nº 5928/2021 - TCU - 1ª Câmara
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara, com
fundamento nos arts. 1º, XXIV, e 169, V, 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 conhecer da
presente representação e arquivar os autos sem análise de mérito, dando-se ciência desta decisão, bem
como da instrução da unidade técnica (peça 6), ao representante, ao Ministério do Desenvolvimento
Regional, à Caixa Econômica Federal, e ao Município de Guaxupé - MG.

327
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

1. Processo TC-000.127/2021-3 (REPRESENTAÇÃO)
1.1. Representante: Jorge Batista Bento da Paz (CPF 012.104.356-83).
1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Guaxupé – MG.
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 (SeinfraUrb).
1.6. Representação legal: não há.
1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.
ENCERRAMENTO
Às 17 horas e 03 minutos, a Presidência encerrou a sessão, da qual foi lavrada esta ata, a ser
aprovada pelo Presidente e homologada pela Primeira Câmara.
(Assinado eletronicamente)
ALINE GUIMARÃES DIÓGENES
Subsecretária da Primeira Câmara
Aprovada em 6 de abril de 2021.
(Assinado eletronicamente)
WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

ANEXO I DA ATA Nº 9, DE 30 DE MARÇO DE 2021
(Sessão Telepresencial da Primeira Câmara)
PROCESSOS APRECIADOS DE FORMA UNITÁRIA
Relatórios, Votos e os Acórdãos de nºs 5313 a 5411, aprovados pela Primeira Câmara
GRUPO II – CLASSE I – 1ª CÂMARA
TC 011.397/2020-9.
Natureza: Embargos de Declaração (Aposentadoria).
Órgão: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios.
Embargantes: Carlos Eduardo Magalhães de Almeida (194.175.196-20); Carlos Alberto de
Carvalho Barbosa (546.499.517-04).
Representação legal: Marcelo Antônio Rodrigues Viegas (OAB/DF 18.503) e outros.
SUMÁRIO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DO ACÓRDÃO
12.463/2020-TCU-1ª CÂMARA, POR MEIO DO QUAL ESTA CORTE DE CONTAS DEU
PROVIMENTO PARCIAL AOS RECURSOS INTERPOSTOS PELOS EMBARGANTES,
TORNANDO SEM EFEITO O SUBITEM 9.3.1 DO ACÓRDÃO 4.488/2020-TCU-1ª CÂMARA.
OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO ALEGADAS NÃO CARACTERIZADAS.
CONHECIMENTO. REJEIÇÃO.
RELATÓRIO
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Trata-se de embargos de declaração opostos por Carlos Eduardo Magalhães de Almeida e Carlos
Alberto de Carvalho Barbosa em face do Acórdão 12.463/2020-TCU-1ª Câmara, por meio do qual esta
Corte de Contas deu provimento parcial aos recursos interpostos pelos embargantes, a fim de tornar
sem efeito o subitem 9.3.1 do Acórdão 4.488/2020-TCU-1ª Câmara, por meio do qual o TCU
considerou ilegais os atos de aposentadoria emitidos em favor dos recorrentes.
2.
Em seu apelo recursal, juntado na peça 63 e datado de 14/1/2021 os embargantes
sustentam, no essencial, que:
(...)
Os recorrentes obtiveram êxito no recurso de reexame, tendo esse Egrégio Tribunal determinado a
manutenção dos pagamentos das parcelas de “quintos” juntamente com o subsídio, haja vista a existência de
decisão judicial garantindo tal direito.
A despeito disso, na parte final do voto, negou-se o registro das aposentadorias dos recorrentes. Confirase o trecho objeto dos embargos de declaração:
“Diante dessa dicotomia, entendo que o recurso merece ser provido parcialmente, para tornar
insubsistente, exclusivamente para os recorrentes, o subitem 9.3.1 do Acórdão 4.488/2020-TCU-1ª Câmara,
mantendo-se, no entanto, a negativa de registro”.
O item tornado insubsistente tinha o seguinte texto:
“9.3.1. 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”;
Data máxima vênia, ao autorizar a continuidade do pagamento e, ao mesmo tempo, negar o registro das
aposentadorias, o acórdão incorreu em graves vícios de omissão, obscuridade e contradição.
O acórdão acabou por ser obscuro e contraditório, pois deixou os recorrentes em situação absolutamente
inusitada, uma espécie de aposentados de segunda classe.
Com efeito, o único ponto sob o qual se apontou ilegalidade foi a percepção dos quintos cumulada com o
subsídio.
Posteriormente, esclarecido o porquê de os pagamentos ocorrerem – decisões judiciais transitadas em
julgado -, este Egrégio Tribunal deu provimento ao recurso de reexame, tornando sem efeito a determinação de
que os pagamentos cessassem.
Mesmo assim, sendo este o único ponto que levou à declaração de ilegalidade das aposentadorias, a elas
foi negado o registro. Em outras palavras, os atos de aposentadorias continuarão a surtir efeitos, não haverá a
glosa das verbas discutidas nos contracheques (quintos), mas está se negando o registro.
Assim, as aposentadorias dos recorrentes, mesmo sendo integralmente legais, não serão registradas, o
que, data vênia, sequer faz sentido.
De outro lado, não se pode determinar ou esclarecer a autoridade que concedeu as aposentadorias sobre a
possibilidade de revisão dos atos, pois eles ocorreram mediante determinação judicial.
Nos termos do Regimento Interno, quando considerado ilegal ato de concessão de aposentadoria, os
efeitos são sempre financeiros, com a cessação dos pagamentos, conforme inteligência do artigo 262 do
Regimento Interno:
“Art. 262. Quando o ato de concessão de aposentadoria, reforma ou pensão for considerado ilegal, o órgão de
origem fará cessar o pagamento dos proventos ou benefícios no prazo de quinze dias, contados da ciência da decisão
do Tribunal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa.
...
§ 2º Recusado o registro do ato, por ser considerado ilegal, a autoridade administrativa responsável poderá
emitir novo ato, se for o caso, escoimado das irregularidades verificadas.
§ 3º Verificada a omissão total ou parcial de vantagens a que faz jus o interessado, o Tribunal poderá considerar o
ato legal, independentemente das comunicações que entender oportunas para cada caso.”

Ora, sequer faz sentido permitir que os embargantes continuem percebendo a verba e, ao mesmo tempo,
se negue o registro das aposentadorias. Isso porque a questão do registro da aposentadoria é
preponderantemente financeira.
Para a situação dos recorrentes, inclusive, o Regimento Interno possui previsão sobre o caminho a ser
seguido. Confira-se o dispositivo:
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Art. 260. “§ 4º Os atos que, a despeito de apresentarem algum tipo de inconsistência em sua versão submetida
ao exame do Tribunal, não estiverem dando ensejo, no momento de sua apreciação, a pagamentos irregulares, serão
considerados legais, para fins de registro, devendo ser consignada no julgamento a ressalva em relação à falha que deixou
de existir”.

Este, exatamente o caso dos autos, pois não podemos considerar irregulares pagamentos advindos de
determinação judicial transitada em julgado.
O Tribunal constatou inconsistência no pagamento dos “quintos”. Não obstante, como os pagamentos
estão sendo realizados por determinação judicial, eles não podem ser considerados irregulares, razão pela qual
as aposentadorias podem ser consideradas legais, para fins de registro, “devendo ser consignada no
julgamento a ressalva”.
Omitiu-se o acórdão, portanto, quanto a tão relevante dispositivo, que permite o registro quando o
pagamento for regular em razão de ter como origem determinação judicial.
Além disso, o acórdão acaba por ser contraditório, pois reconhece que o jurisdicionado atendeu a todos os
requisitos temporais, contributivos e remuneratórios, inclusive admitindo a continuidade do pagamento, mas
nega a consequência lógica e jurídica de tudo isso, que é o necessário e indispensável registro do ato.
Lembre-se que o Brasil adota o sistema de jurisdição una, nos termos do inciso XXXV do artigo 5º da
CF/88. Ao negar o registro sob o fundamento de manutenção de sua autonomia, a Corte de Contas acabou por
restringir o alcance e efeitos da coisa julgada, prejudicando o jurisdicionado, que exerceu o direito
constitucional de ação.
Essa Egrégia Corte de Contas, em assim agindo, acaba por se tornar um Tribunal Administrativo superior,
com poder de revisão de decisões judiciais, competência esta não atribuída pela Constituição, haja vista a
supremacia das decisões judiciais sobre os atos administrativos.
Lembre-se que as decisões judiciais cumpridas pela autoridade que concedeu a aposentadoria se deram
com a participação da União, com recursos aos tribunais superiores.
Por fim, obscuro o acórdão, pois ele acabou por criar nova categoria de servidor aposentado, o de segunda
classe, que pode se aposentar acumulando vantagens pessoais com o subsídio, mas, em razão disso, não terá o
direito a registro de tal ato.
Mesmo tendo sido mantido o item 9.4 do acórdão, ele passa a não ter efeito prático, pois a manutenção
dos pagamentos acabou por ser permitida. Obscura a decisão também nesse ponto, pois deixou-se se de
esclarecer como realmente ficaria a situação dos recorrentes.
Estes, os fundamentos dos embargos de declaração.
(...)
Ante o exposto, requer-se a Esse Egrégio Tribunal que conheça e dê provimento aos embargos de
declaração, com efeitos infringentes, com o escopo de:
a)
Integrar o acórdão 12.463/2020, sanando os defeitos apontados, com o escopo de, além de
permitir a continuidade do pagamento das verbas em discussão (quintos), determinar o registro dos atos de
aposentadoria dos recorrentes, com a ressalva prevista no §4º do artigo 260 do Regimento Interno;
b)
Sucessivamente, seja o acórdão integrado, tanto na fundamentação quanto na conclusão, para se
esclarecer efetivamente a situação dos recorrentes quanto à negativa do registro dos atos de aposentadoria.

Eis o Relatório.
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Em análise, embargos de declaração opostos por Carlos Eduardo Magalhães de Almeida e Carlos
Alberto de Carvalho Barbosa em face do Acórdão 12.463/2020-TCU-1ª Câmara, por meio do qual esta
Corte de Contas deu provimento parcial aos recursos interpostos pelos embargantes, a fim de tornar
sem efeito o subitem 9.3.1 do Acórdão 4.488/2020-TCU-1ª Câmara, que, por sua vez, considerou
ilegais os atos de aposentadoria emitidos em favor dos recorrentes; valendo mencionar que os atos
foram considerados ilegais em razão do pagamento de vantagem pessoal decorrente da incorporação
de parcela de “quintos/décimos” em conjunto com subsídio, o que contraria a jurisprudência desta
Corte de Contas e do STF.
2.
Atuo perante o presente feito neste momento, por estar prevento, em face de ter relatado o
referido Acórdão 12.463/2020-TCU-1ª Câmara em substituição ao Ministro Vital do Rêgo.
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3.
Preliminarmente, destaco que os embargantes tomaram ciência da decisão embargada por
meio do seu representante legal em 12/1/2021, via sistema conecta-TCU. Com isso, o embargo
acostado à peça 63, datado de 14/1/2021, encontra-se tempestivo, nos termos do art. 287, § 1º, do
Regimento Interno do TCU.
4.
Os embargantes sustentam que há obscuridade, contradição e omissão no acórdão
recorrido, alegando, em síntese que, se o acórdão embargado deu provimento parcial aos recursos,
reconhecendo que a decisão transitada em julgado em 29/5/2009 nos autos do processo
2006.00.2.009157-3 e que tramitou no TJDFT garantiu o pagamento de “quintos/décimos” em
conjunto com subsídio aos interessados, as concessões deveriam ser necessariamente tidas por legais.
-II5.
A despeito dos argumentos apresentados, entendo que o apelo manejado pelos embargantes
não tem o condão de promover alteração na parte dispositiva do acórdão embargado, pelas razões que
passo a expor.
6.
Observo, de início, que o fato de haver decisão judicial transitada em julgado garantindo o
pagamento da parcela de quintos em concomitância com o subsídio não obriga esta Corte de Contas a
alterar seu entendimento acerca da impossibilidade de tal pagamento. Por óbvio este Tribunal não tem
competência para desconstituir um julgamento proferido no âmbito do Poder Judiciário. E foi
exatamente por essa razão que, ao analisar o pedido de reexame interposto pelos embargantes, este
Tribunal deu provimento parcial aos recursos para tornar sem efeito a determinação inicial contida no
Acórdão 4.488/2020-TCU-1ª Câmara, que inicialmente foi no sentido de excluir a parcela decorrente
da incorporação de quintos; ressaltando, pois, que, após a prolação do acórdão embargado, os
proventos dos embargantes não sofrerão, na prática, alterações em relação aos valores por eles
percebidos.
7.
Vale lembrar que o art. 71, inciso III, da CF/1988, estipula a competência constitucional
privativa desta Casa para, com exclusividade, apreciar a legalidade dos atos de concessão de
aposentadoria e que, no ordenamento pátrio, vige o princípio da independência das instâncias.
8.
Significa dizer que o TCU exerce a sua competência constitucional independentemente das
demais jurisdições (civil, penal, trabalhista etc.). Nesse sentido, são diversos os precedentes nesta
Casa, a exemplo dos Acórdãos 406/1999-TCU-Segunda Câmara, 436/1994-1ª Câmara e 6/1996-1ª
Câmara.
9.
Não existe, então, a eventual litispendência entre o processo nesta Corte de Contas e outro
sobre matéria idêntica no âmbito do Poder Judiciário. Nessa linha, os Acórdãos 1.487/2017,
2.181/2017, da 1ª Câmara; os Acórdãos 3.535/2015, 2.860/2017, da 2ª Câmara; e os Acórdãos
680/2015, 304/2017 do Plenário do TCU.
10. Em conclusão destaco que, no presente caso concreto, esta Corte de Contas deu
cumprimento ao comando judicial transitado em julgado (que tão somente permitiu o pagamento
concomitante da parcela de quintos com subsídio) sem descuidar, no entanto, da sua competência
constitucional privativa para apreciar a legalidade dos atos de aposentadoria, para fins de registro,
mantendo o entendimento de que as concessões emitidas em favor dos embargantes são ilegais.
11. Não se sustentam, portanto, os argumentos trazidos pelos embargantes, razão pela qual os
presentes embargos devem ser rejeitados.
Ante o exposto, pugno para que seja adotada a minuta de acórdão que ora trago ao exame deste
Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 5313/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo TC 011.397/2020-9.
2. Grupo II – Classe de Assunto: I - Embargos de Declaração (Aposentadoria).
3. Embargantes: Carlos Eduardo Magalhães de Almeida (194.175.196-20); Carlos Alberto de
Carvalho Barbosa (546.499.517-04).
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4. Órgão: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios.
5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho.
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho em
substituição ao Ministro Vital do Rêgo.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: não atuou.
8. Representação legal: Marcelo Antônio Rodrigues Viegas (OAB/DF 18.503) e outros.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos nos quais se analisam embargos de declaração
opostos pelos Srs. Carlos Eduardo Magalhães de Almeida e Carlos Alberto de Carvalho Barbosa em
face do Acórdão 12.463/2020-TCU-1ª Câmara, por meio do qual esta Corte de Contas deu provimento
parcial aos pedidos de reexame interpostos pelos embargantes contra o Acórdão 4.488/2020-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 dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34
da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los;
9.2. dar ciência desta decisão aos embargantes e ao Ministério Público do Distrito Federal e dos
Territórios.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5313-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti, André Luís de Carvalho
(Relator) e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

ANDRÉ LUÍS DE CARVALHO
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral

GRUPO I – CLASSE II – Primeira Câmara
TC 007.554/2020-6
Natureza: Tomada de Contas Especial.
Unidade: Município de Iguaí – BA.
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Responsáveis:
Murilo Veiga Vieira (894.746.355-87); Ronaldo Moitinho dos Santos
(568.859.545-00).
Representação legal: Heraldo Passos Júnior (27830/OAB-BA) e outros, representando Murilo
Veiga Vieira; Fabiane Azevedo de Souza (25101/OAB-BA), representando Ronaldo Moitinho dos
Santos.
SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA BOA E
REGULAR UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DA SEGUNDA PARCELA DE
CONTRATO DE REPASSE. EXECUÇÃO DO OBJETO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO
NEXO CAUSAL. IRREGULARIDADE DAS CONTAS DO GESTOR DOS RECURSOS.
REGULARIDADE COM RESSALVAS DAS CONTAS DO PREFEITO SUCESSOR.
RELATÓRIO
Adoto como relatório a instrução elaborada na Secretaria de Controle Externo de Tomada de
Contas Especial (SecexTCE), acolhida pelos dirigentes daquela unidade técnica e pelo Ministério
Público junto ao TCU (MPTCU):
‘INTRODUÇÃO
1. Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em
desfavor de Murilo Veiga Vieira (CPF: 894.746.355-87) e Ronaldo Moitinho dos Santos (CPF:
568.859.545-00), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela
União realizadas por meio do Contrato de Repasse 336.292-32/2010, registro Siafi 746260 (peça 15)
firmado entre o Ministério do Turismo e o Município de Iguaí - BA, e que tinha por objeto a
pavimentação do entorno do Parque de Exposição Agropecuário (Bairro Dr. Tinho).
HISTÓRICO
2. Em 18/1/2017, com fundamento na IN/TCU 71/2012, alterada pela IN/TCU 76/2016 e
DN/TCU 155/2016, o dirigente da instituição Caixa Econômica Federal autorizou a instauração da
tomada de contas especial (peça 1). O processo foi registrado no sistema e-TCE com o número
1339/2018.
3. O Contrato de Repasse 336.292-32/2010, registro Siafi 746260, foi firmado no valor de R$
500.000,00, sendo R$ 487.500,00 à conta do concedente e R$ 12.500,00 referentes à contrapartida do
convenente. Teve vigência de 25/11/2010 a 30/4/2018, com prazo para apresentação da prestação de
contas em 29/6/2018. Os repasses efetivos da União totalizaram R$ 181.462,96 (peça 42).
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:
‘O motivo para a instauração da presente Tomada de Contas Especial foi a não execução total do objeto
pactuado. O percentual executado pelo Convenente não pode ter sua funcionalidade atestada em virtude de
diversas irregularidades encontradas e, portanto, não gerou benefício à população alvo, resultando em dano ao
erário decorrente da ausência de funcionalidade do objeto parcialmente executado. Ademais, o Contratado
omitiu-se no dever de prestar contas referente à segunda parcela desbloqueada, não sendo possível atestar a
sua boa regular aplicação do recurso disponibilizado.’

5. Os responsáveis arrolados na fase interna foram devidamente comunicados 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 47), o tomador de contas concluiu que o prejuízo importaria no valor
original de R$ 181.462,96, imputando-se a responsabilidade a Murilo Veiga Vieira, Prefeito, no
período de 1/1/2013 a 31/12/2016, na condição de prefeito sucessor e Ronaldo Moitinho dos Santos,
Prefeito, no período de 1/1/2009 a 31/12/2012 e 1/1/2017 a 31/12/2020, na condição de dirigente.
7. Em 30/1/2020, a Controladoria-Geral da União emitiu o relatório de auditoria (peça 49), em
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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 50
e 51).
8. Em 14/2/2020, 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 52).
9. Na instrução inicial (peça 55), analisando-se os documentos nos autos, concluiu-se pela
necessidade de realização de citação e audiência para as seguintes irregularidades:
9.1. Irregularidade 1: ausência de funcionalidade do objeto do contrato de repasse descrito
como ‘Pavimentação do entorno do Parque de Exposição Agropecuário (Bairro Dr. Tinho)’, por
motivo de execução parcial sem aproveitamento útil da parcela executada.
9.1.1. Evidências da irregularidade: documentos técnicos presentes nas peças 1, 2, 12, 13, 15,
23, 26, 27, 32, 33, 34 e 35.
9.1.2. Normas infringidas: Constituição Federal (art. 70, parágrafo único), Lei 8.443/1992 (art.
8º), Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU 424/2016 (art. 39) e demais normas legais e
infralegais disciplinadoras das transferências de recursos federais, bem como Cláusula Terceira, item
3.2, alíneas 1A1, 1E1 e 1S1 do Contrato de Repasse 336.292-32/2010, registro Siafi 746260.
9.2. Débitos relacionados aos responsáveis Ronaldo Moitinho dos Santos (CPF: 568.859.54500) e Murilo Veiga Vieira (CPF: 894.746.355-87):
Data
de
Valor histórico
Identificador da
ocorrência
(R$)
parcela
9/8/2012
90.070,80
D1
25/10/2012
91.392,16
D2
9.2.1. Cofre credor: Tesouro Nacional.
9.2.2. Responsável: Ronaldo Moitinho dos Santos (CPF: 568.859.545-00).
9.2.2.1. Conduta: deixar de tomar as providências necessárias à conclusão de obra ou dos
serviços pactuados objeto do Contrato de Repasse 336.292-32/2010, registro Siafi 746260,
restando imprestável a parcela executada, seja por ter ficado a obra inacabada, seja porque os
serviços executados não foram suficientes para obter o atingimento dos objetivos acordados.
9.2.2.2. Nexo de causalidade: A ausência das providências necessárias à conclusão de obra
ou dos serviços pactuados objeto do instrumento em questão resultou na impossibilidade de
aproveitamento da parcela executada, e, consequentemente, em prejuízo ao erário
correspondente ao valor integral repassado.
9.2.2.3. Culpabilidade: é razoável supor que o responsável tinha consciência da ilicitude de
sua conduta; era exigível conduta diversa da praticada, qual seja tomar todas as providências
necessárias à continuidade da execução do objeto do instrumento.
9.2.3. Responsável: Murilo Veiga Vieira (CPF: 894.746.355-87).
9.2.3.1. Conduta: não dar continuidade e não concluir o objeto do Contrato de Repasse
336.292-32/2010, registro Siafi 746260, sem comprovação de aproveitamento útil da parcela
executada.
9.2.3.2. Nexo de causalidade: A ausência das providências necessárias à conclusão de obra
ou dos serviços pactuados objeto do instrumento em questão resultou na impossibilidade de
aproveitamento da parcela executada, e, consequentemente, em prejuízo ao erário
correspondente ao valor integral repassado.
9.2.3.3. 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 tomar todas as providências necessárias à continuidade
da execução do objeto do instrumento.
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10. Encaminhamento: citação.
10.1. Irregularidade 2: não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais, em
face da omissão no dever de prestar contas, ante a falta de apresentação da prestação de contas
referente à segunda parcela desbloqueada pela Caixa no valor de R$ 93.735,55 (sendo R$ 91.392,16
da União), no âmbito do Contrato de Repasse 336.292-32/2010, registro Siafi 746260, cujo prazo
encerrou-se em 29/6/2018.
10.1.1. Evidências da irregularidade: documentos técnicos presentes nas peças 1, 2, 12, 13, 15 e
33.
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;
Contrato de Repasse 336.292-32/2010, registro Siafi 746260.
10.2. Débito relacionado aos responsáveis Ronaldo Moitinho dos Santos (CPF: 568.859.545-00)
e Murilo Veiga Vieira (CPF: 894.746.355-87):
Data
de
Valor histórico
Identificador da
ocorrência
(R$)
parcela
25/10/2012
91.392,16
D2
10.2.1. Cofre credor: Tesouro Nacional.
10.2.2. Responsável: Ronaldo Moitinho dos Santos (CPF: 568.859.545-00).
10.2.2.1. Conduta: não demonstrar a boa e regular aplicação dos recursos federais
recebidos ante a falta de apresentação da prestação de contas referente à segunda parcela
desbloqueada pela Caixa no valor de R$ 93.735,55 (sendo R$ 91.392,16 da União), no âmbito do
Contrato de Repasse 336.292-32/2010, registro Siafi 746260, cujo prazo encerrou-se em
29/6/2018.
10.2.2.2. Nexo de causalidade: a conduta descrita impediu o estabelecimento do nexo causal
entre as possíveis despesas efetuadas com os recursos recebidos, no período de 25/11/2010 a
30/4/2018, referente à segunda parcela desbloqueada pela Caixa no valor de R$ 93.735,55
(sendo R$ 91.392,16 da União), no âmbito do Contrato de Repasse 336.292-32/2010, registro
Siafi 746260, cujo prazo encerrou-se em 29/6/2018.
10.2.2.3. 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.
10.2.3. Responsável: Murilo Veiga Vieira (CPF: 894.746.355-87).
10.2.3.1. Conduta: não demonstrar a boa e regular aplicação dos recursos federais
recebidos ante a falta de apresentação da prestação de contas referente à segunda parcela
desbloqueada pela Caixa no valor de R$ 93.735,55 (sendo R$ 91.392,16 da União), no âmbito do
Contrato de Repasse 336.292-32/2010, registro Siafi 746260, que poderia ter sido prestada no
período de gestão do responsável, entre 1/1/2013 a 31/12/2016, cujo prazo encerrou-se em
29/6/2018.
10.2.3.2. 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 período de 25/11/2010 a 30/4/2018.
10.2.3.3. 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: citação.
11.1. Irregularidade 3: descumprimento do prazo estipulado para prestação de contas dos
recursos federais transferidos à conta do Contrato de Repasse 336.292-32/2010, registro Siafi
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746260, referente à segunda parcela desbloqueada pela Caixa no valor de R$ 93.735,55 (sendo R$
91.392,16 da União), no âmbito do Contrato de Repasse 336.292-32/2010, registro Siafi 746260, cujo
prazo final encerrou-se em 29/6/2018.
11.1.1. Evidências da irregularidade: documentos técnicos presentes nas peças 1, 2, 3, 12, 13 e
15.
11.1.2. 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;
art. 56 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU 127, de 29/5/2008; Contrato de Repasse
336.292-32/2010, registro Siafi 746260, cláusulas primeira e terceira, item 3.2, letra 1e1, cláusula
décima segunda.
11.1.3. Responsável: Ronaldo Moitinho dos Santos (CPF: 568.859.545-00).
11.1.3.1. Conduta: descumprir o prazo estipulado para prestação de contas dos recursos
federais recebidos à conta do Contrato de Repasse 336.292-32/2010, registro Siafi 746260,
referente à segunda parcela desbloqueada pela Caixa no valor de R$ 93.735,55 (sendo R$
91.392,16 da União), no âmbito do Contrato de Repasse 336.292-32/2010, registro Siafi 746260,
cujo prazo encerrou-se em 29/6/2018.
11.1.3.2. Nexo de causalidade: a conduta descrita impediu o estabelecimento do nexo causal
entre as possíveis despesas efetuadas com os recursos recebidos, no período de 25/11/2010 a
30/4/2018, no âmbito do Contrato de Repasse 336.292-32/2010, registro Siafi 746260, referente
à segunda parcela desbloqueada pela Caixa no valor de R$ 93.735,55 (sendo R$ 91.392,16 da
União), no âmbito do Contrato de Repasse 336.292-32/2010, registro Siafi 746260, cujo prazo
encerrou-se em 29/6/2018.
11.1.3.3. 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.
11.1.4. Responsável: Murilo Veiga Vieira (CPF: 894.746.355-87).
11.1.4.1. Conduta: descumprir o prazo estipulado para prestação de contas dos recursos
federais recebidos à conta do Contrato de Repasse 336.292-32/2010, registro Siafi 746260,
referente à segunda parcela desbloqueada pela Caixa no valor de R$ 93.735,55 (sendo R$
91.392,16 da União), no âmbito do Contrato de Repasse 336.292-32/2010, registro Siafi 746260,
cujo prazo encerrou-se em 29/6/2018, e a vigência, portanto, abrangeu a gestão do responsável
no período de 1/1/2013 a 31/12/2016.
11.1.4.2. Nexo de causalidade: a conduta descrita impediu o estabelecimento do nexo causal
entre as possíveis despesas efetuadas com os recursos recebidos, no período de 25/11/2010 a
30/4/2018, no âmbito do Contrato de Repasse 336.292-32/2010, registro Siafi 746260, referente
à segunda parcela desbloqueada pela Caixa no valor de R$ 93.735,55 (sendo R$ 91.392,16 da
União), no âmbito do Contrato de Repasse 336.292-32/2010, registro Siafi 746260, cujo prazo
encerrou-se em 29/6/2018, e a vigência, portanto, abrangeu a gestão do responsável no período
de 1/1/2013 a 31/12/2016.
11.1.4.3. 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.
12. Encaminhamento: audiência.
13. Em cumprimento ao pronunciamento da unidade (peça 57), foram efetuadas citações e
audiência dos responsáveis, nos moldes adiante:
a) Murilo Veiga Vieira - promovida a citação e audiência do responsável, conforme delineado
adiante:
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Comunicação: Ofício 26191/2020 – Seproc (peça 64)
Data da Expedição: 10/6/2020
Data da Ciência: não houve (Mudou-se) (peça 85)
Observação: Ofício enviado para o endereço do responsável, conforme
pesquisa na base de dados no sistema da Receita Federal, custodiada pelo
TCU.
Comunicação: Ofício 26192/2020 – Seproc (peça 62)
Data da Expedição: 10/6/2020
Data da Ciência: 26/6/2020 (peça 71)
Observação: Ofício enviado para o endereço do responsável, conforme
pesquisa na base de dados no sistema do Renach, custodiada pelo TCU.
Fim do prazo para a defesa: 11/7/2020
b) Ronaldo Moitinho dos Santos - promovida a citação e audiência do responsável, conforme
delineado adiante:
Comunicação: Ofício 26188/2020 – Seproc (peça 63)
Data da Expedição: 10/6/2020
Data da Ciência: não houve (Número inexistente) (peça 74)
Observação: Ofício enviado para o endereço do responsável, conforme
pesquisa na base de dados no sistema da Receita Federal, custodiada pelo
TCU.
Comunicação: Ofício 26189/2020 – Seproc (peça 61)
Data da Expedição: 10/6/2020
Data da Ciência: não houve (Número inexistente) (peça 75)
Observação: Ofício enviado para o endereço do responsável, conforme
pesquisa na base de dados no sistema do Renach, custodiada pelo TCU.
Comunicação: Ofício 27373/2020 – Seproc (peça 65)
Data da Expedição: 10/6/2020
Data da Ciência: 16/6/2020 (peça 66)
Observação: Ofício enviado para o endereço do responsável, conforme
pesquisa na base de dados nos sistemas corporativos do TCU, custodiada
pelo TCU.
Prorrogações de prazo:
Documento
Nova data limite
Termo (peça 70)
16/7/2020
Termo (peça 83)
15/8/2020
Fim do prazo para a defesa: 15/8/2020
14. Conforme Despacho de Conclusão das Comunicações Processuais (peça 90), as
providências inerentes às comunicações processuais foram concluídas.
15. Transcorrido o prazo regimental, os responsáveis Murilo Veiga Vieira e Ronaldo Moitinho
dos Santos apresentaram alegações de defesa que serão analisadas na seção ‘Exame Técnico’.
ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE PROCEDIBILIDADE DA IN/TCU 71/2012
Avaliação de Viabilidade do Exercício do Contraditório e Ampla Defesa
16. 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 o fato
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gerador da irregularidade sancionada ocorreu em 25/10/2012, e os responsáveis foram notificados
sobre as irregularidades pela autoridade administrativa competente conforme abaixo:
16.1. Murilo Veiga Vieira, por meio do ofício acostado à peça 10, recebido em 26/2/2015,
conforme AR (peça 11).
16.2. Ronaldo Moitinho dos Santos, por meio do ofício acostado à peça 8, recebido em
16/2/2017, conforme AR (peça 9).
Valor de Constituição da TCE
17. Verifica-se, ainda, que o valor atualizado do débito apurado (sem juros) em 1/1/2017 é de
R$ 246.586,03, 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 PROCESSOS/DÉBITOS NOS SISTEMAS DO TCU COM OS MESMOS
RESPONSÁVEIS
18. Informa-se que foi encontrado processo no Tribunal com os mesmos responsáveis:
Responsável
Processos
Murilo Veiga Vieira
Ronaldo Moitinho dos
Santos

033.328/2019-6 [TCE, aberto]
011.524/2020-0 [TCE, aberto]
033.328/2019-6 [TCE, aberto]
011.524/2020-0 [TCE, aberto]
035.342/2017-0 [TCE, aberto]
009.858/2015-6 [CBEX, encerrado]
038.871/2012-2 [REPR, encerrado]
008.015/2015-5 [TCE, aberto]

19. A tomada de contas especial está, assim, devidamente constituída e em condição de ser
instruída.
EXAME TÉCNICO
Da defesa do responsável Ronaldo Moitinho dos Santos, prefeito do Município de Iguaí/BA,
nos quadriênios 2009-2012 e 2017-2020.
19.1. Argumentos (peça 86, p. 2): O responsável alega que não pode ser responsabilizado pela
ausência de funcionalidade da obra, devendo incidir o princípio da proporcionalidade, visto que
efetivamente durante a gestão 2009-2012 houve a execução de 37,22% do empreendimento, não tendo
ocorrido nenhuma execução no seu segundo mandato 2017-2020, tendo em vista a ausência de
documentação na prefeitura e impossibilidade material de dar seguimento ao convênio (peça 86, p. 23).
19.2. Alega que ao contrário da vistoria efetuada pela Caixa Econômica Federal a obra é
funcional, pois as ruas foram pavimentadas, realizando-se o calçamento, podendo a população
usufruir de forma integral os benefícios advindos do contrato de repasse (peça 86, p. 5).
19.3. Alega que no tocante aos 16 (dezesseis) meses de vigência no seu mandato atual (20172020), não pôde executar o objeto do contrato de repasse, pois o ‘setor de convênios da prefeitura foi
dilapidado pelo ex-gestor, tendo destruído todos os documentos dos convênios, assim como os
contratos firmados pelo município, impossibilitando a continuidade da obra’ (peça 86, p. 9).
19.4. Alega a impossibilidade material de prestar contas dos valores recebidos, posto que o
antecessor, ao encerrar o seu mandato em 31/12/2016, ‘esvaziou todos os setores da prefeitura,
inexistindo nenhum documento no setor de convênio e contratos’ (peça 86, p. 10).
19.5. Alega que, além de boletim de ocorrência, protocolou representação junto ao Ministério
Público do Estado da Bahia informando o extravio dos documentos pela gestão anterior, pedindo
providências de responsabilização do mesmo (peça 86, p. 11).
19.6. Ao final a defesa requisita nova vistoria para verificar a funcionalidade da obra
executada, bem como pede o arquivamento da tomada de contas especial no tocante a sua pessoa,
especialmente nos termos da súmula 230 do Tribunal de Contas da União (peça 86, p. 14).
Análise dos argumentos do responsável Ronaldo Moitinho dos Santos, prefeito do Município
de Iguaí/BA, nos quadriênios 2009-2012 e 2017-2020.
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Sobre a regra da proporcionalidade
19.7. Em tese, quando a vigência do termo de ajuste de transferência de recursos se estende pela
gestão de indivíduos distintos, a responsabilidade pela apresentação da prestação de contas é do
último deles (último sucessor). Entretanto, à responsabilidade pela execução/comprovação da
aplicação dos recursos é individual e fica adstrita ao período de gestão de cada um deles.
19.8. Todavia, a jurisprudência desta Corte entende que a inércia do gestor sucessor em adotar
as medidas administrativas a fim de concluir a execução de convênio iniciado na gestão anterior
compromete o atingimento dos objetivos pactuados, configurando o desperdício de todo o recurso
repassado, e não somente de parcela por ele gerida, razão pela qual deve responder pela
integralidade do débito (Acórdão 885/2018-Segunda Câmara).
19.9. Ademais, de acordo com o Parecer Circunstanciado – TCE da Caixa (peça 1), os recursos
foram geridos no exercício de 2012, na gestão do prefeito Ronaldo Moitinho dos Santos (quadriênio
2009-2012), e também a obrigação de prestar contas venceu no exercício de 2018 (em 29/6/2018), ou
seja, no segundo ano de seu mandato relativo ao quadriênio 2017-2020.
19.10. Além disso, o débito é exatamente a soma das parcelas desbloqueadas pela Caixa na
administração 2009-2012 do primeiro mandato do Sr. Ronaldo Moitinho dos Santos, conforme quadro
de débito abaixo:
Data de ocorrência
Valor histórico (R$)
9/8/2012
90.070,80
25/10/2012
91.392,16
19.11. Portanto, a regra da proporcionalidade não se aplica ao caso do defendente, sobretudo
porque os recursos que compõem o débito foram movimentados durante sua gestão.
Sobre a ausência de funcionalidade do objeto do Contrato de Repasse 336.292-32/2010
(Irregularidade 1).
19.12. A defesa alega que a obra é funcional, pois as ruas foram pavimentadas, realizando-se o
calçamento, podendo a população usufruir de forma integral os benefícios advindos do contrato de
repasse (peça 86, p. 5).
19.13. Segundo o Laudo de Análise Técnica de Engenharia (OGU), as obras compreendiam
serviços nas Ruas José Rocha, Manoel Isidoro, Alvina Matos e a Travessa Isaura Rocha (peça 13, p.
6), totalizando 1.795,06m de meios fios e 5.488,78m² de pavimentação (peça 13, p. 3).
19.14. No Relatório de Acompanhamento de Engenharia-RAE, de 16/7/2012 (peça 31),
encontram-se cadastradas a Avenida Leonel Rocha Matos e a Rua José Rocha Santos (peça 31, p. 3).
Já o Relatório de Acompanhamento de Engenharia-RAE, de 24/9/2012, indica a Rua José Rocha dos
Santos, Travessa José Rocha dos Santos, Rua Isaias Rocha Matos, e Travessa Isaú Rocha Matos (peça
32, p. 4).
19.15. Conforme o PA/GIGOV 038/2017 (peça 2), em 16/1/2017 a Caixa realizou vistoria às
obras com a finalidade de avaliar a possibilidade de ateste parcial de funcionalidade, tendo
constatado:
a) A pavimentação das Ruas Isaias Rocha Matos e José Rocha dos Santos e da Avenida Leonel
Rocha Matos;
b) Parcialmente a pavimentação das Ruas Manoel Isidoro dos Santos e da Travessa Isaú Rocha
Matos;
c) Não foram pavimentadas as Ruas Matos Santos e Adalberto Heliodoro Figueiredo.
19.16. Foi atestado, ainda, que as obras realizadas encontravam-se com problemas, como
pavimento deteriorado, com ausência de calçadas, as construídas se encontravam deterioradas,
ausência de rejunte na pavimentação, falta de suporte de subleito (afundamento da pavimentação) e
não atendimento das normas de acessibilidade (peça 2, p. 2).
19.17. Em razão das observações acima, a Caixa considerou que as obras não garantiram a
funcionalidade, mesmo parcial, dos serviços executados (peça 2, p. 2).
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19.18. No entanto, há alguns reparos a fazer nas constatações da Caixa. Basta navegar pela
internet, por meio da ferramenta ‘Google Maps’, pelas ruas da cidade de Iguaí/BA, para verificar que
a realidade retratada pela Caixa em 2017 não é a mesma em 2019.
19.19. A Caixa registra que não houve atendimentos às normas de acessibilidade. Nos autos não
há projeto para definição dos pontos onde deveriam ter sido construídas as rampas de acessibilidade.
No entanto, por meio de fotos no ‘Google Maps’, de 2019, verifica-se que a Rua Isaias Rocha Matos
foi pavimentada com paralelepípedos aparentando boas condições de trafegabilidade na pista de
rolamento e com o passeio indicando a existência de rampa de acessibilidade, o que contradiz a
narrativa da Caixa (peça 91).
19.20. Nota-se, também, nas fotos do ‘Google Maps’, que as ruas envolvidas no contrato de
repasse localizam-se em bairro predominantemente residencial, observando-se flagrantes de pequenas
obras [possivelmente reformas] com materiais de construção preparadas sobre os passeios, os meios
fios, as sarjetas e até sobre as próprias ruas, o que altera as condições construtivas desses locais
(peça 91). Ao longo do tempo, essas pequenas obras, principalmente quando as ruas são usadas na
confecção de argamassas (cimento, areia, cal, brita, etc.), costumam alterar [impermeabilizar] os
espaços entre os paralelepípedos e, assim, prejudicar a infiltração e/ou o escoamento das águas
pluviais.
19.21. Pode-se observar, ainda, pelas fotos, que os passeios são irregulares, não por falhas
técnicas na execução, mas sim em razão da própria arquitetura urbanística adotada sem padrão
predefinido [sem observância de afastamento das fachadas, largura de passeios, etc.]. Verifica-se, por
exemplo, que moradores construíram suas residências sem o afastamento suficiente das fachadas, de
modo que os passeios foram construídos com medidas despadronizadas e com grandes ressaltos
[degraus], o que inviabiliza as normas de acessibilidade nesses locais. Além disso, percebe-se a
construção de rampas de acesso a garagem que invadiram os passeios sobrepondo até mesmo os
paralelepípedos das ruas (peça 91, p. 6).
19.22. A Caixa afirmou em seu relatório que as Ruas Alvinas Matos Santos e Adalberto
Heliodoro Figueiredo não estavam pavimentadas. Entretanto, a informação não causa surpresa visto
que seriam/foram várias ruas que receberiam/receberam pavimento com os recursos federais, ao
passo que não houve o desbloqueio da totalidade dos recursos, sendo óbvio que nem todos os
logradouros deveriam estar pavimentados. Não obstante, como mera atualização das informações da
Caixa, as fotos do ‘Google Maps’/2019 mostram que tais ruas encontram-se pavimentadas com
paralelepípedos e boas condições de uso (peça 91, p. 6 e 7). Nesse caso, a constatação virtual – via
‘Google Maps’ – se coaduna com os argumentos de defesa de ambos os responsáveis, os quais
afirmam, peremptoriamente, que as obras relativas ao Contrato de Repasse 336.292-32/2010 foram
executadas e atendendo a população local.
19.23. Vale lembrar que a inspeção de ateste de funcionalidade da Caixa foi realizada em
16/1/2017. É natural que em decorrência do uso/desgaste constante ao longo de aproximadamente 5
anos [obras realizadas em 2012 - inspeção em 2017] se encontrem alguns problemas nos pavimentos
das ruas, como afundamento em pontos das pistas de rolamento.
19.24. Ademais, não há meios, depois do tempo de uso, definir se os problemas decorreram de
serviços com baixa qualidade, do uso normal, e/ou da falta de manutenção, de conservação, ou até da
falta de padronização urbanística local, visto que moradores podem ter alterado as condições de
passeios, meios fios, sarjetas e até da superfície de rolamento das ruas em função de obras realizadas
nesses locais.
20. Segundo a planilha orçamentária da empresa Panamá Projetos e Construções Ltda.,
encarregada das obras, os serviços correspondiam a 5.951,20m² de pavimentação, 2.846,73m² de
passeios e 1.897,72m de meios-fios. Não há informações, nos autos [não informado pela Caixa], sobre
as dimensões de cada rua (largura e comprimento), medidas que seriam úteis para estabelecer os
quantitativos de aproveitabilidade da parcela executada.
21. Também, no relatório de constatação funcionalidade a Caixa não deixou pistas sobre os
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pontos iniciais e finais das obras em cada rua (coordenadas geográficas) que poderiam auxiliar nas
medições virtuais. Nomes de ruas citadas pela Caixa não conferem exatamente com os nomes
constantes na ferramenta ‘Google Maps’. Além disso, o que é lamentável por se tratar de obras de
engenharia civil em que a verificação de quantitativos requer a elaboração de cálculos, não consta
dos autos projetos, ou plantas, nem mesmo as medidas de cada rua, o que impossibilita comparações
reais e virtuais dos quantitativos executados.
21.1. Portanto, consideramos improvável que se encontre a verdade real dos fatos a partir da
tentativa de se calcular o débito com base nos valores das parcelas com funcionalidade apurados pela
Caixa. O que se vê, navegando pelo ‘Google Maps’, com satisfatória precisão, contrariando todos os
registros dos autos, é que as ruas mencionadas pela Caixa, sem exceção, encontram-se pavimentadas
com paralelepípedos, ou seja, com o mesmo material/pavimento indicado na planilha orçamentária da
empresa contratada, Panamá Projeto e Construções Ltda. (peça 26), de modo que há consonância
entre o afirmado nas alegações de defesa, de que o objeto foi executado, e a verificação visual
realizada com o auxílio da plataforma ‘Google’.
21.2. Devemos lembrar que não se pode exigir que todas as ruas estivessem pavimentadas e
funcionais durante a visita da Caixa (em 2017), visto que não houve o desbloqueio da totalidade do
investimento compromissado pela União. Nesse sentido, conclusão óbvia é a de que a parcela de
recursos federais desbloqueada pela Caixa foi aplicada nas ruas pavimentadas, verificadas no
PA/GIGOV 038/2017 (peça 2; item 20.15, retro), em sintonia com as ruas [Rocha Matos, José Rocha
dos Santos, Isaias Rocha Matos, Isaú Rocha Matos, etc.] indicadas no RAE datado de 24/9/2012 (peça
32, p. 4). Dessa forma, as alegações de defesa do responsável podem ser aceitas e consideradas
suficientes para afastar a irregularidade 1 a ele atribuída, a qual se sustentava na hipótese, não
confirmada, de ‘ausência de funcionalidade do objeto do Contrato de Repasse 336.292-32/2010’.
Sobre a falta de apresentação da prestação de contas referente à segunda parcela
desbloqueada pela Caixa no valor de R$ 93.735,55 (Irregularidade 2).
21.3. O segundo ponto a ser abordado diz respeito à falta de prestação de contas da segunda
parcela dos recursos desbloqueados. Trata-se da irregularidade 2 e o valor do débito é de R$
93.735,55 (sendo R$ 91.392,16 da União), concernente à segunda parcela desbloqueada pela Caixa,
que acusou o não envio da prestação de contas parcial.
21.3.1.1. Assim, o responsável não demonstrou a boa e regular aplicação dos recursos
federais recebidos ante a falta de apresentação da prestação de contas referente à segunda
parcela desbloqueada pela Caixa no valor de R$ 93.735,55 (sendo R$ 91.392,16 da União), no
âmbito do Contrato de Repasse 336.292-32/2010, registro Siafi 746260, cujo prazo encerrou-se
em 29/6/2018.
21.4. Em síntese, segundo a Caixa a quantia de R$ 91.392,16 da União foi desbloqueada em
25/10/2012 e o responsável não apresentou a prestação de contas dessa parcela, ficando sem lastro
documental que demonstrasse o nexo de causalidade entre as despesas realizadas e a execução física
do objeto contratado.
21.5. O responsável Ronaldo Moitinho dos Santos alega a impossibilidade material de prestar
contas dos valores recebidos, posto que o antecessor ao encerrar o seu mandato em 31/12/2016
‘esvaziou todos os setores da prefeitura, inexistindo nenhum documento no setor de convênio e
contratos’ (peça 86, p. 10).
21.6. Segundo o defendente, além de boletim de ocorrência, protocolou representação junto ao
Ministério Público do Estado da Bahia informando o extravio dos documentos pela gestão anterior,
pedindo providências de responsabilização do mesmo (peça 86, p. 11).
21.7. De certa forma, as medidas adotadas pelo defendente Ronaldo Moitinho dos Santos se
encaixam na jurisprudência desta Corte, no sentido de que ante a justificativa plausível sobre a
impossibilidade de prestar contas dos recursos federais geridos por seu antecessor, comunica o fato
ao órgão ou à entidade concedente e lhe solicita a instauração da tomada de contas especial, ainda
que, em nome da municipalidade, deixe de ajuizar ação judicial em desfavor daquele, tendo em vista a
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regra disposta no art. 26-A, § 8º, da Lei 10.522/2002 (Acórdão 12533/2019 – Segunda Câmara,
Relatora: Ministra Ana Arraes).
21.8. No entanto, a jurisprudência desta Corte não socorre o responsável, vez que os supostos
documentos que comprovam as medidas visando o resguardo do Erário não são específicos para esta
TCE. O boletim de ocorrência, de 12/1/2017 (peça 87), envolve extravio de documentos gerais da
prefeitura de Iguaí/BA na época de transição do cargo, cinco anos depois da ocorrência dos fatos. Na
mesma linha, a comunicação feita à Promotoria de Justiça da Comarca de Iguaí está datada de
27/1/2017 e trata do período de transição e de sumiço de documentos gerais da prefeitura. No
entanto, os recursos federais questionados foram utilizados na gestão do próprio responsável, no final
de seu primeiro mandato (2009-2012). A parcela de R$ 91.392,16 da União foi desbloqueada em
25/10/2012, pressupondo serviços realizados até então medidos e atestados pela Caixa, de acordo
com o RAE datado de 24/9/2012 (peça 32).
21.9. A seu turno, a ação civil de improbidade administrativa (peça 89, p. 3-11) também não
encontra guarida na jurisprudência desta Corte, visto que intentada tardiamente em 12/8/2020 (peça
89, p. 3-11), depois da citação do responsável ocorrida por meio do Ofício 27373/2020 – Seproc
(peça 65), com data de ciência em 16/6/2020 (peça 66). Nesse caso, a ação judicial não teve o
objetivo de resguardar o patrimônio público e sim aumentar as chances da defesa, cercando-se de
mais elementos probatórios, no sentido de se esquivar da responsabilidade pelo dano que deu causa
em 2012.
21.10. Para estabelecer a obrigação de quem efetivamente deve prestar contas dessa parcela,
convém trazer à baila o texto da cláusula sexta do Contrato de Repasse 336.292-32/2010, registro
Siafi 746260 (peça 15):
‘6 - A liberação dos recursos financeiros será feita diretamente em conta bancária vinculada a este
contrato de repasse, sob bloqueio, após sua publicação no Diário Oficial da União, cumpridas as exigências
explicitadas na cláusula segunda, respeitando a disponibilidade financeira do Gestor do Programa e atendidas
as exigências cadastrais vigentes;
6.1 - A autorização de saque dos recursos creditados na conta vinculada será feita em parcelas, de
acordo com o cronograma de desembolso aprovado, após a autorização para início dos serviços, disposta na
cláusula quinta, depois de atestada, pela contratante, a execução física e a comprovação do aporte da
contrapartida da etapa correspondente e posteriormente a comprovação financeira da etapa anterior pelo
contratado.
6.1.1 – A critério da contratante, em se tratando de recursos de outros custeios e sob regime de execução
direta, a liberação dos recursos relativos à primeira parcela poderá ser antecipada na forma do cronograma
de desembolso aprovado, ficando a liberação da segunda parcela e seguintes, exceto a última, condicionada à
aprovação pela contratante da comprovação da aplicação dos recursos da última parcela liberada.
6.2 – O saque da última parcela ficará condicionado ao ateste pela contratante, da execução total do
empreendimento objeto deste contrato de repasse, bem como à comprovação pelo contratado, da integral
aplicação do valor relativo à contrapartida exigível.’

22. Assim, no caso desta TCE, coube ao responsável Ronaldo Moitinho dos Santos a
comprovação financeira da parcela de R$ 91.392,16 (da União), a fim de evitar a descontinuidade nos
desbloqueios dos recursos das demais parcelas e a paralisação das obras.
22.1. Neste caso, deve-se buscar outros meios para estabelecer o liame entre as despesas
realizadas e o objeto contratado. Segundo o Relatório de Acompanhamento de Engenharia, ocorreram
duas medições de serviços realizados pela empresa Panamá Projetos e Construções Ltda.
22.2. A empresa provavelmente emitiu duas notas fiscais. Contudo, consta apenas uma, de
número 20122, de 13/8/2012 no valor de R$ 92.380,31 (peças 34-35), referente à primeira medição
constante do Relatório de Acompanhamento de Engenharia-RAE datado de 17/7/2012 (peça 31).
Nessa nota fiscal encontra-se devidamente descrito o serviço executado, local, e referência ao
contrato de repasse em apreço.
22.3. Para a comprovação do nexo entre a execução física e a financeira falta a segunda nota
fiscal, referente ao valor de R$ 93.735,55 (sendo R$ 91.392,16 da União) desbloqueado pela Caixa
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em 25/10/2012, com base no RAE datado de 24/9/2012 (peça 32), aferido na gestão do prefeito
Ronaldo Moitinho dos Santos.
22.4. A jurisprudência desta Corte de Contas tem entendimento consolidado de que a
comprovação da regular aplicação de transferências governamentais requer a demonstração do
vínculo causal entre as despesas realizadas e os recursos recebidos. São nesse sentido os Acórdãos
933/2013 TCU Plenário Ministra Ana Arraes, 6098/2017 TCU Primeira Câmara Rel. Ministro
Benjamin Zymler, 9544/2017 TCU Segunda Câmara Rel. Min. Augusto Nardes, dentre muitos outros.
22.5. O responsável dispunha de mais de 2 meses para o envio da documentação (relatório,
relação de pagamento e nota fiscal) para o ateste da Caixa e a comprovação da execução financeira
da segunda parcela desbloqueada. Cabe ressaltar, conforme descrito no 21.9, retro, assim como feito
em relação à primeira parcela desbloqueada (v. peças 33-35), bastava ao responsável enviar à Caixa
a documentação comprovando a execução financeira da segunda etapa dos recursos desbloqueados
pela Caixa e por ele geridos.
23. Dessa forma, persiste a irregularidade (falta de apresentação de contas da segunda parcela
gerida) atribuída ao responsável Ronaldo Moitinho dos Santos, prefeito do Município de Iguaí – BA,
visto que não juntou aos autos quaisquer documentos probantes capazes de estabelecer o liame entre
a despesa realizada e a execução física das obras no que tange à segunda parcela desbloqueada pela
Caixa.
Sobre o descumprimento do prazo estipulado para prestação de contas dos recursos federais
transferidos à conta do Contrato de Repasse 336.292-32/2010 (Irregularidade 3).
24. O Sr. Ronaldo Moitinho dos Santos, prefeito do Município de Iguaí/BA nos quadriênios
2009-2012 e 2017-2020 foi, ainda, responsabilizado em função do descumprimento do prazo
estipulado para a prestação de contas da segunda parcela repassada por conta do contrato de repasse
em tela. Neste caso, cabe obtemperar que o caso não se trata genuinamente de omissão no dever de
prestar contas, visto que, sobretudo, não houve o repasse da totalidade dos recursos, não havendo,
assim, que se falar em prestação de contas final, porquanto neste caso não há a incidência do previsto
na cláusula décima segunda do contrato (peça 15, p. 6).
25. Conforme dito no tópico anterior (item 21.3, retro), durante a gestão no primeiro quadriênio
(2009-2012) o responsável geriu recursos federais e não encaminhou, de acordo com o informado
pela Caixa, a documentação referente à comprovação financeira da etapa anterior, correspondente ao
valor de R$ 93.735,55 (sendo R$ 91.392,16 da União), o que estaria em desacordo com o previsto na
cláusula sexta, item 6.1, do Contrato de Repasse 336.292-32/2010 (peça 15, p. 3).
26. Dessa forma, convém desconsiderar a conduta atribuída ao responsável, visto que, no
essencial, não configura formalmente o descumprimento de prazo para prestar contas e, ainda, que o
assunto se encontra superado/subsumido na análise da irregularidade tratada no tópico anterior (item
21.3, retro).
Da defesa de Murilo Veiga Vieira, prefeito do Município de Iguaí/BA no quadriênio 20132016.
26.1. Destaca, inicialmente, que à época da sua gestão o objeto do Contrato de Repasse
336.292-32/2010 encontrava-se em estágio final de execução, na medida em que persistia tão somente
a última obrigação ajustada, quanto à fixação das placas de identificação das vias (peça 77, p. 2).
26.2. Conclui que o Contrato de Repasse 336.292-32/2010 se encontrava durante a sua gestão
com a funcionalidade assegurada etapa pós-etapa, tornando-o passível de ser usufruído pela
comunidade (peça 77, p. 2).
26.3. Alega que se dirigiu à Caixa para solicitar o encerramento do Contrato de Repasse
336.292-32/2010, de modo que não houve, sob a sua responsabilidade, o recebimento nem aplicação
de recursos para eventual continuidade do empreendimento.
26.4. Quanto à segunda parcela, no valor de R$ 91.392,16, liberada em 25/10/2012 e executada
na própria gestão do Sr. Ronaldo Moitinho dos Santos, bem como, à vista da constatação da execução
da obra, após informações prestadas por sua assessoria técnica, entendeu que a referida prestação de
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contas havia sido realizada, fato, aliás, que motivou sua solicitação de seu encerramento junto à
Caixa Econômica Federal (peça 77, p. 3).
26.5. Ao final, a defesa pede a concessão de prazo de 30 (trinta) dias para apresentação dos
documentos comprobatórios da solicitação de informações à Prefeitura Municipal de Iguaí/BA, da
afixação das placas denominativas nos logradouros pavimentados, do novo Relatório de entrega e
conclusão definitiva da obra pelo responsável técnico da Caixa, bem como, do encerramento do
contrato de repasse, com a efetiva apresentação da prestação de contas, que estão sendo
diligenciados junto à Caixa e ao Município de Iguaí/BA para, ao final, afastar a responsabilidade
solidária do requerido em razão da comprovada execução integral da obra e da efetiva prestação de
contas (peça 77, p. 5).
Análise das alegações de defesa de Murilo Veiga Vieira, prefeito do Município de Iguaí/BA no
quadriênio 2013-2016.
Sobre a ausência de funcionalidade do objeto do Contrato de Repasse 336.292-32/2010
(Irregularidade 1).
26.6. Nesta análise abordaremos apenas a questão relacionada à prestação de contas da
segunda parcela desbloqueada pela Caixa, visto que a execução física das obras, compreendendo a
funcionalidade e aproveitabilidade pelos munícipes de Iguaí/BA, foi exaustivamente analisada na
defesa do responsável Ronaldo Moitinho dos Santos. Nada a acrescentar, pois estamos convencidos
de que houve a execução física das obras tendo-se alcançado a finalidade proposta, pelo menos
parcialmente, com os recursos federais.
Sobre a falta de apresentação da prestação de contas referente à segunda parcela
desbloqueada pela Caixa no valor de R$ 93.735,55 (Irregularidade 2).
26.7. Assiste razão ao defendente quando afirma que as prestações de contas parciais em regra
são realizadas ao final de cada etapa. Essa questão foi abordada na análise das alegações de defesa
do Sr. Ronaldo Moitinho dos Santos. Considerando as declarações dos responsáveis de conflitos na
transição de cargo de prefeito no final/início de mandato 2012-2013, é possível que se tenha deixado
de informar/documentar a prestação de contas dessa segunda parcela.
26.8. Com efeito, a cláusula sexta, item 6.1, do contrato de repasse (peça 15, p. 3) dispõe que a
autorização de saque dos recursos creditados na conta vinculada será feita em parcelas de acordo
com o cronograma físico-financeiro aprovado, após a autorização para início dos serviços disposta
na cláusula quinta, depois de atestada, pela contratante, a execução física e a comprovação do aporte
da contrapartida financeira da etapa correspondente e posteriormente a comprovação financeira da
etapa anterior pelo contratado.
26.9. Conforme enfatizado no item 21.8, retro, os recursos federais questionados foram
utilizados na gestão do Sr. Ronaldo Moitinho dos Santos, prefeito do Município de Iguaí/BA, no final
de seu primeiro mandato (2009-2012). A parcela de R$ 91.392,16 da União foi desbloqueada em
25/10/2012, pressupondo serviços realizados até então medidos e atestados pela Caixa, de acordo
com o RAE datado de 24/9/2012 (peça 32).
26.10. Também foi enfatizado que a obrigação prestar contas dessa parcela estaria definida na
cláusula sexta do Contrato de Repasse 336.292-32/2010 (item 21.9, retro). Considerando que a
execução física foi conferida no RAE datado de 24/9/2012 (peça 32) e os recursos desbloqueados em
25/10/2012, a documentação para ateste e comprovação da execução financeira deveria ter sido
enviada logo em seguida para evitar a descontinuidade nos desbloqueios dos recursos federais.
26.11. De acordo com o princípio da continuidade administrativa, quando o antecessor não
cumpre a obrigação de prestar contas, cabe ao sucessor cumpri-la ou, na impossibilidade fazê-lo,
adotar as medidas visando o resguardo dos recursos públicos. Por outro enfoque, a responsabilidade
do prefeito sucessor pela prestação de contas de recursos recebidos [leia-se geridos] pelo antecessor,
conforme prevista na Súmula TCU 230, constitui presunção relativa. Portanto pode ser afastada
desde que a situação fática delineada no processo justifique essa medida (Acórdão 6677/2016Primeira Câmara, Relator: Ministro Marcos Bemquerer).
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26.12. Nessa vertente, há um distanciamento entre teoria e prática, na medida em que o sucessor
deve ter ciência para desincumbir a obrigação de fazer. Um dos meios oficiais seria na transição do
cargo de prefeito, quando o antecessor comunica a existência do contrato e entrega a documentação
pertinente.
26.13. Outro meio previsível seria mediante a assinatura dos termos aditivos de prorrogação do
contrato de repasse com a Caixa. No entanto, a prorrogação da vigência do Contrato de Repasse
336.292-32/2010 foi publicada no DOU de 4/4/2012 (peça 17), estendendo-a até 30/4/2013. Não
consta dos autos que o responsável tenha assinado, ou tomado conhecimento do instrumento de
aditamento. Também as demais prorrogações foram diretamente publicadas no DOU, sem que
houvesse assinatura do ex-prefeito nos termos do ajuste (peças 18-24), não constando dos autos
qualquer tipo de comunicado da Caixa avisando o responsável dessas prorrogações.
26.14. Apenas em 2015, por intermédio do Ofício 017/2015, de 15/1/2015 (peça 3, p. 1), a Caixa
comunicou o Sr. Murilo Veiga Vieira a respeito da necessidade de adoção das providências visando a
retomada da execução do contrato de repasse.
26.15. Ademais, a jurisprudência desta Corte desonera o prefeito sucessor de qualquer
responsabilidade quando a totalidade dos recursos foi repassada à municipalidade no período de
administração do ex-prefeito antecessor, não obstante o prazo final para prestação de contas dos
recursos ter expirado já na gestão do prefeito sucessor (Acórdão 2426/2008-Primeira Câmara,
Relator: Ministro Guilherme Palmeira).
26.16. Não se pode esquecer, neste caso, que a irregularidade não se trata de ausência de
prestação de contas e sim da comprovação financeira de apenas uma etapa do contrato de repasse.
Verifica-se, assim, que não há evidências contundentes que sustente a responsabilidade do ex-prefeito
Murilo Veiga Vieira pela entrega da prestação de contas parcial da segunda parcela gerida pelo seu
antecessor.
Sobre o descumprimento do prazo estipulado para prestação de contas dos recursos federais
transferidos à conta do Contrato de Repasse 336.292-32/2010 (Irregularidade 3).
27. Em relação a essa irregularidade, reeditamos a análise posta no item 21.4, retro, visto que o
caso não se trata genuinamente de omissão no dever de prestar contas, sobretudo porque não houve o
repasse da totalidade dos recursos, não havendo, assim, a incidência do previsto na cláusula décima
segunda do contrato (peça 15, p. 6), pois não se trata de prestação de contas final, e sim da entrega de
documentos comprovando as despesas referentes à segunda parcela desbloqueada pela Caixa.
28. Dessa forma, convém desconsiderar a conduta atribuída ao responsável, visto que, no
essencial, não configura formalmente o descumprimento de prazo para prestar contas e, ainda, que o
assunto se encontra superado/subsumido na análise da irregularidade tratada no item 21.3, retro.
Síntese conclusiva das análises
29. Em relação ao responsável Murilo Veiga Vieira, prefeito do Município de Iguaí/BA no
quadriênio 2013-2016, os argumentos de defesa foram suficientes para elidir as irregularidades pelas
quais está sendo responsabilizado, de forma que devem ser acolhidas.
30. Da análise procedida acima, verifica-se que os argumentos de defesa do Sr. Ronaldo
Moitinho dos Santos, prefeito do Município de Iguaí/BA, nos quadriênios 2009-2012 e 2017-2020,
foram suficientes para elidir apenas a irregularidade que trata da funcionalidade das obras
executadas. No entanto, deixou o responsável de comprovar, com documentos, o nexo entre a despesa
realizada com a segunda parcela desbloqueada pela Caixa, razão pela qual os argumentos de defesa
devem ser rejeitados.
31. Resta incontroverso nos autos que o prefeito Ronaldo Moitinho dos Santos geriu a totalidade
dos recursos federais desbloqueados pela Caixa, que aprovou a prestação de contas da primeira
parcela desbloqueada no valor de R$ 92.380,31. Todavia, a exemplo do que fez com relação à
primeira parcela (peças 33-35), cabia-lhe, ainda, encaminhar a documentação referente à segunda
parcela ou, na impossibilidade, comunicar oficialmente e entregar (mediante recibo) a documentação
ao sucessor viabilizando que este cumprisse a obrigação.
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32. Não há elementos para que se possa efetivamente aferir e reconhecer a ocorrência de boa-fé
na conduta de Ronaldo Moitinho dos Santos, 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, condenando-se os responsáveis ao débito apurado e aplicando-lhes a multa prevista
no art. 57, da Lei 8.443/1992.
Prescrição da Pretensão Punitiva
33. Vale ressaltar que a pretensão punitiva do TCU, conforme Acórdão 1.441/2016 - TCU Plenário, Relator Min. 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 dos
responsáveis.
34. No caso em exame, não ocorreu a prescrição, uma vez que a irregularidade sancionada se
configurou a partir de 25/10/2012, e o ato de ordenação da citação ocorreu em 29/5/2020.
CONCLUSÃO
35. Em face da análise promovida na seção ‘Exame Técnico’, propõe-se acolher as alegações de
defesa de Murilo Veiga Vieira, uma vez que foram suficientes para sanar as irregularidades a ele
atribuídas e afastar o débito apurado.
36. Propõe-se, ainda, acolher as alegações de Ronaldo Moitinho dos Santos para a
irregularidade 1 (item 9.1, retro), visto que há evidências de que as obras objeto do Contrato de
Repasse 336.292-32/2010, registro Siafi 746260 (peça 15) alcançaram a funcionalidade concernente
à parcela executada, encontrando-se atendendo à população local. Propõe-se, outrossim, rejeitar as
alegações de defesa para a irregularidade 2 (item 10.1, retro), uma vez que não foram suficientes
para comprovar, ou melhor, não foram apresentados comprovantes da execução financeira [relação
de pagamentos, notas fiscais, ou equivalentes] que demonstrassem à Caixa o nexo entre a execução
financeira e a execução física do objeto contratado.
37. Verifica-se também que não houve a prescrição da pretensão punitiva, conforme análise já
realizada.
38. 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.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
39. Diante do exposto, submetemos os autos à consideração superior, propondo ao Tribunal:
a) Acolher as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Murilo Veiga Vieira (CPF:
894.746.355-87) e rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Ronaldo Moitinho
dos Santos (CPF: 568.859.545-00);
b) Julgar regulares com ressalva, nos termos do arts. 1º, inciso I, e 16, inciso II, e 23, inciso II,
da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, as contas do Sr.
Murilo Veiga Vieira (CPF: 894.746.355-87), dando-se-lhe quitação;
c) 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 Ronaldo Moitinho
dos Santos (CPF: 568.859.545-00), condenando-o ao pagamento da importância a seguir
especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data
discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que
comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional,
nos termos do art. 23, inciso III, alínea ‘a’, da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea 1a1, do
Regimento Interno do TCU.
Débito relacionado ao responsável Ronaldo Moitinho dos Santos (CPF: 568.859.545-00):
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Data de ocorrência
Valor histórico (R$)
25/10/2012
91.392,16
d) aplicar ao responsável Ronaldo Moitinho dos Santos (CPF: 568.859.545-00), 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
data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;
e) 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;
f) autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de
1992, c/c o art. 217, §§ 1º e 2º do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da(s) dívida(s) em até
36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos
legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar,
perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior,
para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal,
atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na
legislação em vigor, alertando 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;
g) Remeter cópia do acórdão que vier a ser prolatado pelo Tribunal ao Procurador-Chefe da
Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do art. 209, § 7º, do Regimento
Interno/TCU, para ajuizamento das ações cabíveis, informando-lhe que o inteiro teor da deliberação
pode ser consultado no endereço http://www.tcu.gov.br/acordaos; e
h) Enviar cópia do Acórdão que vier a ser proferido à Caixa Econômica Federal 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.’
É o Relatório.
VOTO
Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da não
comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados por meio de Contrato de Repasse
firmado entre a União, por meio do Ministério do Turismo, e o Município de Iguaí/BA e que tinha por
objeto a pavimentação de vias no entorno do parque de exposições agropecuárias.
2.
O instrumento foi assinado no final do ano de 2010 e o valor total do investimento,
incluindo a contrapartida, montava em R$ 500.000,00. Foram desbloqueadas em favor do Município
duas parcelas, nos valores de R$ 90.070,00 e R$ 91.392,16, em 9/8/2012 e 25/10/2012,
respectivamente.
3.
“Parecer Circunstanciado” elaborado pela Caixa apontou que apenas 37,22% da obra havia
sido executada à época da última medição e que o objeto não gerou o benefício social esperado (peça
1, p. 3). Registrou, ademais, que a prestação de contas relativa à segunda parcela não foi enviada pelo
gestor. Vistoria in loco realizada pelo órgão (peça 2) destacou a existência de problemas construtivos,
a exemplo de pavimento deteriorado, ausência de calçadas (as construídas estavam deterioradas),
ausência de rejunte na pavimentação, falta de suporte de subleito e não atendimento das normas de
acessibilidade.
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4.
Foram citados, solidariamente, pelo valor total repassado, Ronaldo Moitinho dos Santos,
gestor à época da liberação dos recursos, e, novamente, prefeito municipal no quadriênio 2017-2020; e
Murilo Veiga Vieira, prefeito sucessor no mandato de 2013-2016, sob o entendimento de que poderia
ter empreendido “esforços no sentido de retomar a execução da obra e dotá-la de funcionalidade” e de
apresentar os documentos relacionados à prestação de contas da segunda parcela.
5.
Após as análises das alegações de defesa, complementadas por pesquisas realizadas pela
própria unidade técnica, a SecexTCE entendeu que: (i) houve a execução física das obras e elas
aproveitaram à comunidade; (ii) os desgastes nas obras apontados pela Caixa possivelmente
decorreram do tempo transcorrido de sua execução até a realização da vistoria (mais de cinco anos);
(iii) não foi apresentada prestação de contas da segunda parcela, o que impede a verificação da
existência de nexo causal; (iv) essa responsabilidade seria de Ronaldo Moitinho dos Santos, uma vez
que os valores somente eram liberados pela Caixa após a realização dos serviços e o ateste do
contratante (Caixa); (v) quando a segunda parcela foi liberada, a execução dos serviços já havia,
portanto, ocorrido; (vi) Ronaldo Moitinho dos Santos poderia facilmente remeter à Caixa a
comprovação financeira relativa à segunda parcela, já executada e atestada, nos dois últimos meses de
seu mandato; (vii) Murilo Veiga Vieira assumiu a prefeitura com as obras em funcionalidade, sendo
razoável presumir-se que não tivesse ciência da pendência no envio da documentação relacionada à
segunda parcela, uma vez que ela normalmente é remetida logo ao final de cada etapa; (viii) somente
em 2015, aquele prefeito veio a ser cientificado pela Caixa da necessidade de adotar providências
visando retomar a execução do Contrato de Repasses; (ix) não “se trata, genuinamente, de omissão no
dever de prestar contas”, mas apenas do descumprimento, por seu antecessor, “da entrega de
documentos comprovando as despesas referentes à segunda parcela desbloqueada pela Caixa”.
6.
Em conclusão, em pareceres uniformes, propôs o acolhimento das alegações de defesa de
Murilo Veiga Vieira e a rejeição daquelas enviadas por Ronaldo Moitinho dos Santos, julgando-se
irregulares suas contas e lhe imputando o recolhimento de débito e o pagamento de multa.
7.
O Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) manifestou-se de acordo com os pareceres.
8.
Alinho-me às manifestações precedentes e adoto seus fundamentos como minhas razões de
decidir.
9.
Como bem assinalou a unidade técnica, ainda que as imagens por ela obtidas demonstrem
a funcionalidade da pavimentação e do calçamento constantes das vias consignadas no plano de
trabalho, resta pendente a apresentação de documentos capazes de demonstrar a existência de nexo
entre os recursos transferidos por meio da segunda parcela e as obras realizadas.
10. Por fim, cumpre registrar que a parte solicitou a retirada de pauta do presente processo para
análise dos argumentos que apresenta em documento acostado aos autos (peça 102).
11. O responsável, por meio de sua advogada, traz considerações acerca da prescrição
ressarcitória e punitiva. Alerta para o decidido no RE 852.475, quando se fixou tese para o Tema 897
(“São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado
na Lei de Improbidade administrativa”). Registra ainda o julgado proferido no RE 636.886/AL, em
sede de repercussão geral, onde se fixou a tese para o Tema 899: “É prescritível a pretensão de
ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. Quanto à pretensão punitiva,
alerta para jurisprudência do STF, baseada no disposto na Lei 9.873/99.
11. Rejeito o pleito.
12. Não vislumbro necessidade de retirada do processo de pauta para análise dos argumentos
expostos.
13. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal proferiu acórdão no Recurso Extraordinário – RE
636.886, oportunidade em que foi fixada, em repercussão geral, a tese de que “é prescritível a
pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas” (Tema 899).
14. Lembro, entretanto, que a decisão do STF ainda não transitou em julgado e encontra-se na
fase de apreciação de embargos de declaração opostos pela Advocacia-Geral da União. Isso significa
que, além da necessidade de modular adequadamente os efeitos daquela decisão, existem pontos a
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serem aclarados antes de poder ser aplicada a tese fixada no RE, tais como, entre outros: (i) a aplicação
prospectiva ou não do novo entendimento, (ii) o marco legal a ser empregado para discussão da
matéria e o prazo prescricional a ser considerado, (iii) o termo inicial para contagem do prazo a ser
adotado e (iv) a existência ou não de marcos interruptivos ou suspensivos e de prescrição intercorrente.
15. Além disso, o caso concreto tratado no RE diz respeito à fase de execução judicial de
deliberação do Tribunal de Contas, tanto assim que, para deslindá-lo, foi necessária a aplicação da Lei
6.830/1980, a Lei de Execuções Fiscais, diploma legal evidentemente inaplicável à fase que antecede a
formação do título executivo extrajudicial, caracterizada pela atuação do órgão de controle externo até
a prolação do acórdão.
16. Assim, por não ser possível extrapolar os parâmetros normativos empregados pelo STF
para solução do problema enfrentado no RE 636.886, e dada a imprescindibilidade da fixação
definitiva de orientações acerca da aplicação do Tema 899, o que só acontecerá com o julgamento dos
embargos de declaração opostos naquele Extraordinário, inclino-me, até que isso ocorra, a manter a
interpretação adotada pela Corte Suprema, em 2008, no Mandado de Segurança - MS 26.210,
oportunidade em que foi fixada tese da imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário, e na
Súmula TCU 282, cujo conteúdo é no mesmo sentido.
17. Não obstante tal posicionamento, tão somente por amor ao debate e para evitar qualquer
eventual futuro questionamento que possa comprometer a higidez do acórdão a ser proferido nesta
oportunidade, analiso as consequências de uma possível aplicação do Tema 899 ao caso concreto ora
em apreciação.
18. Para tanto, ante a já mencionada ausência de definição, no RE 636.886, do marco legal que
deve balizar a aplicação do aludido Tema 899, entendo que duas se afiguram as alternativas
normativas mais plausíveis: (i) o art. 205 do Código Civil, que estipula prazo prescricional decenal,
contado entre a data do fato e a data do ato que ordenar a citação; e (ii) a Lei 9.873/1999, cujo art. 1º
fixa prazo quinquenal, a contar da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou
continuada, do dia em que esta tiver cessado, e cujos arts. 2º e 3º definem os respectivos marcos
interruptivos e suspensivos.
19. A aplicação do primeiro parâmetro legal encontra amparo, por analogia, no Acórdão
1.441/2016-Plenário, que, em exercício hermenêutico razoável, de forma fundamentada e em incidente
de uniformização de jurisprudência, o adotou no tocante à prescrição da pretensão punitiva do TCU.
20. Já a segunda alternativa tem respaldo em julgados de ambas as Turmas do Supremo
Tribunal Federal, que a utilizaram no exame, entre outros, dos MS 32.201, 35.512 e 36.067.
21. Dessa forma, no caso concreto, considerado o prazo decenal do art. 205 do Código Civil,
não se operou a prescrição, eis que o termo inicial é o dia 25/10/2012 e que o ato que ordenou a citação
teve lugar em 29/5/2020.
22. Idêntico resultado se obtém com a utilização do regime da Lei 9.873/1999. Nesta hipótese:
(i) o termo inicial é o dia 25/10/2012, (ii) houve notificações e a citação do responsável (inciso I do art.
2º), atos que interromperam a prescrição, em 30/11/2016 (peça 8), 16/2/2017 (peça 9) e em 29/5/2020
(peça 57) , (iii) existiram várias ocorrências que configuraram atos inequívocos de apuração dos fatos
(inciso II do art. 2º) e também interromperam a prescrição, datados de 15/1/2015 – peça 3, de
25/9/2015 – peça 45, e de 18/9/2015, início do processo de TCE no órgão repassador – peça 1. Notase, pois, que, dados os marcos interruptivos descritos, em nenhum intervalo de tempo entre eles foi
superado o prazo quinquenal.
23. Demonstrada, assim, a inocorrência de prescrição ressarcitória nos três cenários jurídicos
possíveis (aplicação do entendimento firmado no MS 26.210 e na Súmula TCU 282, aplicação do art.
205 do Código Civil e aplicação do regime da Lei 9.873/1999).
24. No que tange à prescrição da pretensão punitiva, apego-me ao vigente entendimento
firmado por esta Casa, por meio do Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário, em incidente de uniformização
de jurisprudência. Como já mencionado acima, o termo inicial é o dia 25/10/2012 (data do último
desbloqueio de verba), enquanto o ato que autorizou a citação do responsável foi expedido em
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29/5/2020. Assim, à luz do entendimento fixado pelo referido precedente, entre os fatos irregulares e a
interrupção da contagem prescricional não transcorreu prazo superior ao limite decenal do art. 205 do
Código Civil.
Nesses termos, VOTO por que o Tribunal adote a minuta de deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 5314/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 007.554/2020-6.
2. Grupo I – Classe de Assunto: II – Tomada de Contas Especial.
3 Responsáveis: Murilo Veiga Vieira (894.746.355-87); Ronaldo Moitinho dos Santos
(568.859.545-00).
4. Unidade: Município de Iguaí - BA.
5. Relator: Ministro Jorge Oliveira.
6. Representantes do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico e
Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin (manifestação oral).
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE).
8. Representação legal:
8.1. Heraldo Passos Júnior (27830/OAB-BA) e outros, representando Murilo Veiga Vieira.
8.2. Fabiane Azevedo de Souza (25101/OAB-BA), representando Ronaldo Moitinho dos Santos.
9. Acórdão:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica
Federal em decorrência de irregularidades relacionadas a contrato de repasse firmado entre a União,
por meio do Ministério do Turismo, e o Município de Iguaí/BA e que tinha por objeto a pavimentação
de vias no entorno do parque de exposições agropecuárias.
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 arts. 1º, inciso I; 16, incisos II e
III, alíneas "b" e “c” e §3º; 18; 19; 23, incisos II e III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os
arts. 214, incisos II e III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em:
9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas por Murilo Veiga Vieira e julgar suas contas
regulares com ressalvas, dando-lhe quitação;
9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Ronaldo Moitinho dos Santos e julgar
irregulares suas contas;
9.3. condenar Ronaldo Moitinho dos Santos ao recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de
R$ 91.392,16 (noventa e um mil, trezentos e noventa e dois reais e dezesseis centavos), atualizada
monetariamente e acrescida de juros de mora contados de 25/10/2012 até sua efetiva quitação;
9.4. aplicar a Ronaldo Moitinho dos Santos multa de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser recolhida
ao Tesouro Nacional, com incidência de encargos legais, calculados da data deste acórdão até a data do
pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado;
9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o
Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas;
9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação;
9.7. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas,
caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial;
9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias a contar do recebimento da
notificação e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre
o valor de cada parcela;
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9.9. alertar ao responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento
antecipado do saldo devedor; e
9.10. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, com a
informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentaram podem ser consultados no
endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5314-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira (Relator).
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

JORGE OLIVEIRA
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral
GRUPO II – CLASSE II – 1ª CÂMARA
TC 003.790/2016-9
Natureza: Tomada de Contas Especial
Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Baianópolis - BA
Responsáveis: Aratu Empreendimentos Comerciais e Serviços Ltda. - ME (06.890.563/000189); Jandira Soares Silva Xavier (600.529.455-53)
Representações legais: Helder Lessa Freire (18.434/OAB-BA) e outros, representando Jandira
Soares Silva Xavier.
SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INEXECUÇÃO PARCIAL DE OBJETO.
OBRAS DE RECONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES. SERVIÇOS SUPOSTAMENTE
EXECUTADOS COM ÁREA TOTAL INFERIOR À PREVISTA NO CONVÊNIO. CITAÇÃO
SOLIDÁRIA DA EMPRESA CONTRATADA E DO GESTOR PÚBLICO. REVELIA DA
CONSTRUTORA. EXISTÊNCIA DE PROCESSO JUDICIAL VERSANDO SOBRE A MATÉRIA,
COM SETENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA E PERÍCIA TÉCNICA ATESTANDO A
EXECUÇÃO DO OBJETO. DILIGÊNCIA EM BUSCA DOS ELEMENTOS PARA ANÁLISE.
DIVERGÊNCIA ENTRE AS ÁREAS INDICADAS NO TERMO DE CONVÊNIO, NO PLANO DE
TRABALHO, NO PROJETO BÁSICO E ENTRE AS AFERIÇÕES IN LOCO DA INSPEÇÃO DO
CONCEDENTE E DA PERÍCIA JUDICIAL. RENOVAÇÃO DAS CITAÇÕES. ALEGAÇÃO DE
SENTENÇA JUDICIAL PROCEDENTE PELA ANULAÇÃO DA FASE ADMINISTRATIVA
INTERNA QUE DEU ORIGEM À TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, RECONHECENDO O
CUMPRIMENTO DO OBJETO CONVENIADO. APELAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA
PENDENTE DE JULGAMENTO. ELEMENTOS QUE NÃO AUTORIZAM A CONCLUSÃO
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SOBRE A EXISTÊNCIA DO DÉBITO APONTADO. ACOLHIMENTO DAS MEDIÇÕES
REALIZADAS PELO PERITO JUDICIAL. CONTAS REGULARES COM RESSALVA.
QUITAÇÃO.
RELATÓRIO
Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Integração Nacional em
desfavor de Jandira Soares Silva Xavier, ex-Prefeita do Município de Baianópolis/BA, em face da
execução parcial do Convênio 50/2008, celebrado com vistas à reconstrução de três pontes nas
localidades de Rio dos Angicos, Mutamba e Boa Esperança ao custo total de R$ 315.000,00, sendo
R$ 300.000,00 o montante dos recursos federais transferidos.
2.
O feito foi distribuído inicialmente à então Secex/BA, recebendo instrução à peça 27, com
pareceres favoráveis do titular da unidade instrutiva e da Procuradora-Geral junto ao Ministério
Público às peças 29/30. Transcrevo a seguir o teor da referida análise inicial desta tomada de contas
especial:
“INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração Nacional
em desfavor da Sra. Jandira Soares Silva Xavier, ex-prefeita de Baianópolis/BA (gestão 2005-2012),
em razão da execução parcial dos recursos transferidos aquele município por força do Convênio
50/2008 (Siafi 625894), celebrado com o Ministério da Integração Nacional, tendo por objeto a
reconstrução de três pontes, nas localidades de Rio dos Angicos, Mutumba e Boa Esperança (peça 1, p.
105).
HISTÓRICO
2.
Conforme disposto na cláusula quarta do termo de convênio, foram previstos
R$ 315.000,00 para a execução do objeto, dos quais R$ 300.000,00 seriam repassados pelo concedente
e R$ 15.000,00 corresponderiam à contrapartida (peça 1, p. 108).
3.
O Siafi registra a celebração de termo aditivo, no valor de R$ 7.141,14 (peça 2, p. 349),
cujo termo não consta dos autos. Na peça 2, p. 112, fica esclarecido tratar-se dos rendimentos de
aplicação financeira.
4.
Os recursos federais foram repassados em parcela única, mediante a Ordem Bancária
2008OB901886, no valor de R$ 300.000,00, emitida em 25/6/2008. Os recursos foram creditados na
conta específica (Banco do Brasil, agência 1486-9, conta corrente 10644-5) em 1/7/2008, conforme
extrato assente na peça 1, p. 342.
5.
O convênio vigeu no período de 25/6/2008 a 30/5/2009, conforme cláusula terceira do
ajuste (peça 1, p. 108) e 1º e 2º termos aditivos (peça 1, p. 130 e 153), e previa a apresentação da
prestação de contas até 30 dias contados da data do término da vigência.
6.
Segundo o repassador dos recursos, após inspeção in loco, constatou-se que houve uma
redução de 17% no objeto conveniado, conforme assente no Relatório de Inspeção 076/2011-ASR
(peça 2, p. 82):
I
tem

.1

Discriminação dos serviços

1
Reconstrução da
Angicos
2

.1
2

Ponte Comunidade

n
de

Reconstrução da Ponte Comunidade Mutumba
Reconstrução da Ponte Comunidade Boa

Qu
Qua
U
ant.
a nt.
executar executada
m
00

42,

2

m
00

63,

2

m

35,

Total
(%)
executado

36,00

85,00

54,00

85,00

12,00

34,00
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.3

2

Esperança

00

Memória de Cálculo
A: Ponte comunidade de Angicos:
Previsto reconstrução de 42,00 m2, executado apenas 36,00 m2
Valor total para 42,00 m2 = R$ 123.185,29
Valor por m2 = R$ 2.932,98
Valor executado da obra = 36,00 m2 x R$ 2.932,98 = R$105.587,28
B: Ponte Comunidade de Mutumba:
Previsto reconstrução de 63,00 m2, executado apenas 54,00 m2
Valor total para 63,00 m2 = R$ 175.602,08
Valor por m2 = R$ 2.787,33
Valor executado da obra = 54,00 m2 x R$ 2.787,33 = R$ 150.515,82
C: Ponte Comunidade de Boa Esperança:
Previsto reconstrução de 35,00 m2, executado apenas 12,00 m2
Valor total para 35,00 m2 = R$ 16.212,63
Valor por m2 = R$ 463.21
Valor executado da obra = 12,00 m2 x RS 463,21 = R$ 5.558,52
TOTAL REALIZADO DE OBRA = RS 261.661,62
TOTAL PREVISTO DE OBRA - RS 315.000,00
Percentuais: executado = 83%
não executado = 17%

7.

Questionado, o município de Baianópolis/BA sustentou que (peça 2, p. 94):

O valor de aproximadamente 17% (dezessete por cento) informado como não aplicado, fora utilizado nas
execuções das ampliações das alturas dos pilares e profundidades das fundações das pontes de Angico e
Mutumba, visto que tais valores existentes nos projetos apresentados não condisseram com os valores em
campo, talvez por uma falha no perfil topográfico, tendo, com isto, que sofrer alterações, bem como a alteração
no valor da aquisição das vigas metálicas, visto que na região inexistia fornecedores para tal. (sic)

8.
O concedente, após a análise das justificativas apresentadas pelo município, e
considerando não terem sido apresentados os projetos executivos que confirmassem o que foi
executado e apresentado em Planilhas e Orçamentos, manteve a diferença apontada (16,9328%) bem
como o correspondente débito de R$ 53.338,28 (peça 2, p. 106).
9.
Em nova análise, constante da Informação Financeira 115/20212/CAPC/CGCONV
/DGI/DSECEX/MI (peça 2, p. 112), o concedente retificou o valor do débito:
Valor
Convênio (R$)

Recursos

do

Percentual não
Valor
executado
glosado (R$)

Federal

300.000,00

16,9328%

50.798,46

Contrapartida

15.000,00

16,9328%

2.539,92

7.141,14

16,9328%

(1.209,19)

Rendimento
financeira

de

aplicação

10. Segundo o concedente, o valor de R$ 1.209,19 deve ser estornado do débito para evitar
cobrança em duplicidade, uma vez que já está sendo solicitada a devolução de R$ 50.798,46 corrigido
monetariamente.
11. Ainda na mencionada análise (peça 2, p. 112), o concedente anotou que: (i) houve devolução
de saldo de convênio; (ii) as despesas registradas na relação de pagamento foram devidamente
identificadas nos extratos da consta específica; (iii) a contrapartida, apesar de não ser sido depositada
em sua totalidade na conta específica, foi comprovada na Nota Fiscal 1368; e (iv) foi realizado o
devido processo licitatório, que culminou com a contratação da empresa Aratu Empreendimentos
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Comerciais e Serviços Ltda..
12. Notificado novamente do débito (peça 2, p. 125), o município apresentou as seguintes
alegações (peça 2, p. 133):
a) a obra da ponte localizada na Comunidade Boa Esperança não seria reconstrução e sim
reforma, o que poderia ser verificado ao se analisar a composição dos itens do projeto básico e se
constatar a ausência de itens necessários tais como mesoestrutura, superestrutura, tabuleiro, itens que
estariam presentes nos projetos básicos das outras duas pontes; ademais o próprio valor desta ponte
seria bem inferior aos das demais, o que confirmaria a tese de que no projeto básico teria se tratado de
uma reforma;
b) na inspeção realizada pelo concedente houve equívoco quanto às medidas realizadas;
c) os valores por m2 apresentados pelo Ministério da Integração seriam abusivos; apresentou
nova memória de cálculo para o valor glosado, concluindo que o valor do débito não poderia passar de
R$ 12.980,80, ou seja, 4,12% do total conveniado de R$ 315.000,00 (peça 2, p. 140/141);
d) se houve diferença na metragem, essa diferença teria ocorrido somente no item ‘tabuleiro’,
referente às pontes de Rio dos Angicos e Mutumba e, no caso da ponte de Boa Esperança, não se
trataria de reconstrução, mas de reforma na estrutura de alvenaria de pedra, e em nenhum item se
trataria de concreto armado, e que deveria ser levado em consideração que nesta obra, no leito do rio,
foi colocada uma camada de alvenaria de pedra argamassada, formando uma pequena contenção ou
barragem para reter parte da água.
13. Na análise das informações trazidas pelo convenente, o Ministério da Integração Nacional,
em parecer lançado na peça 2, p. 155, asseverou que: (i) na inspeção o engenheiro chegou à diferença
questionada utilizando uma trena: mediu o comprimento e a largura das pontes, e ao multiplicar as
dimensões aferidas, chegou ao resultado explanado; (ii) o convenente acompanhou toda a inspeção e
não questionou a metodologia adotada; e (iii) caberia ao convenente, ao questionar a forma de
medição, demonstrar a metragem correta. Assim, manteve o débito apontado.
14. O convenente foi novamente notificado do débito (peça 2, p. 157-167) e de sua inscrição no
Cadin (peça 2, p. 186). Em resposta, limitou-se a solicitar o valor atualizado do débito (peça 2, p.
194).
15. Ao prestar a informação requerida, o concedente excluiu o valor referente à contrapartida e
parte dos rendimentos de aplicação financeira (peça 2, p. 197):
Dat

Val

D

Referente

a

or

/C

25/
6/2008

50.
798,46

D

11/
3/2010

6.9

D

Rendimento de aplicação financeira

78,00

11/
3/2010

1.2

C

Estorno rendimento de aplicação financeira sobre o valor glosado.

09,19

Glosa de 16,9328% sobre a parcela do concedente em decorrência
de diferença nas metragens das pontes.

16. Constam dos autos, o Relatório do Tomador de Contas (peça 2, p. 327), Relatório de
Auditoria do Órgão de Controle Interno (peça 2, p. 354), o Certificado de Auditoria (peça 3, p. 2), o
Pronunciamento do Dirigente do Órgão de Controle Interno (peça 3, p. 3), e o Pronunciamento
Ministerial (peça 3, p. 7).
17. No âmbito deste Tribunal o processo foi preliminarmente instruído com proposta de citação
da Sra. Jandira Soares Silva Xavier, solidariamente com a sociedade empresária Aratu
Empreendimentos Comerciais e Serviços Ltda., responsável pela execução das obras (peça 6).
EXAME TÉCNICO
18. Em cumprimento ao Despacho do Secretário (peça 8), foram expedidos os Ofícios 1215/2016
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(peça 10) e 1216/2016-TCU/SECEX-BA (peça 11), ambos datados de 12/6/2016.
19. O Ofício 1215/2016-TCU/SECEX-BA, destinado à citação da sociedade empresária Aratu
Empreendimentos Comerciais e Serviços Ltda., enviado ao endereço apurado na base de dados da
Receita Federal (peça 9), foi devolvido com a informação aposta de ‘mudou-se’ (peça 12).
20. Após as infrutíferas tentativas de apurar o endereço atual da empresa, relatadas na peça 42, a
Unidade Técnica promoveu a citação da sociedade empresária por meio do Edital 0046/2016, de
7/6/2016 (peça 21), publicado na Sessão 3 do Diário Oficial da União de 16/6/2016 (peça 23).
21. Transcorrido o prazo regimental fixado e mantendo-se inerte o aludido responsável, impõe-se
que este seja considerado revel, dando-se prosseguimento ao processo, de acordo com o art. 12, § 3º,
da Lei 8.443/1992.
22. Cumpre salientar que 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.
23. Quanto à citação da Sra. Jandira Soares Silva Xavier, o Aviso de Recebimento (AR)
referente ao Ofício 1216/2016-TCU/SECEX-BA (peça 22) atesta a entrega do expediente no seu
endereço residencial.
24. Devidamente citada, a ex-gestora, por meio do seu procurador (peça 15), solicitou e obteve
cópia dos presentes autos (peças 16-17).
Alegações de defesa da ex-prefeita
25. Por intermédio do expediente constante da peça 20, a responsável juntou aos autos as suas
alegações de defesa, arguindo, em síntese, que:
a) consoante o disposto no art. 16, § 2º, da Lei 8.4443/92, a responsabilidade solidária
somente pode ser atribuída ao agente público que praticou o ato irregular;
b) a responsabilização civil nos processos no âmbito dos tribunais de contas surge quando
o gestor provoca ou contribui para a ocorrência de prejuízo aos cofres públicos, ao violar normativos
legais, regulamentares ou convencionais aplicáveis ao caso concreto, e isto jamais foi demonstrado nos
autos;
c) adotou todos os cuidados necessários para o devido cumprimento do convênio: todos os
procedimentos exigidos por lei foram adotados, tais como o Processo Administrativo (13/2008) para a
realização da licitação, Tomada de Preço 001/2008, processos de pagamento, dentre outros; a empresa
vencedora do certame emitiu todas as notas fiscais, onde resta demonstrado que os pagamentos foram
realizados de acordo com a medição das obras, bem como foram recolhidos todos os impostos devidos;
d) a fiscalização das obras foi realizada por engenheiro da prefeitura, o mesmo que assinou
as planilhas relativas ao orçamento das obras (peça 20, p. 7); inexiste culpa que lhe possa ser imputada,
pois, para evitar qualquer negligência, imprudência ou imperícia, além de adotar todos os
procedimentos legais e contratuais exigidos, exigiu que um servidor, qualificado para tanto,
acompanhasse todas as etapas das obras; resta demonstrada a ausência de um dos elementos
necessários à existência da responsabilidade do agente público, a culpa;
e) todas as obras foram concluídas, e são ainda hoje utilizadas diuturnamente pelos
moradores daquelas localidades; a higidez das obras foi atestada pelo mencionado engenheiro fiscal da
prefeitura;
f) cumpriu com o exigido no art. 67 da Lei 8.666/93, quando determinou que o engenheiro
fiscal da prefeitura acompanhasse e fiscalizasse a execução das obras;
g) ressalta o teor do Acórdão 1296/2015-TCU-Plenário (relatado pelo Exmo. Ministro José
Múcio Monteiro), para afirmar que, de acordo com as exigências inerentes àquela decisão, bem como
nos documentos anexos à TCE, fica devidamente demonstrada a sua postura proba e eficiente quanto à
gestão e execução do Convênio 050/2008.
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Análise das alegações de defesa
26. A ex-gestora não logrou trazer aos autos prova de que tenha apresentado ao concedente
proposta de alteração do objeto pactuado no ajuste. Limitou-se a tentar transferir ao engenheiro por
ela designado para acompanhar e fiscalizar a execução das obras a responsabilidade pelas
irregularidades apontadas pelo concedente na execução do ajuste.
27. A Cláusula Sexta do termo do ajuste dispôs textualmente que (peça 1, p. 109):
CLÁUSULA SEXTA - ALTERAÇÃO DO CONVÊNIO
Este Convênio poderá ser alterado mediante proposta do CONVENENTE, devidamente
formalizada e justificada, a ser apresentada ao CONCEDENTE para análise e decisão, no prazo
mínimo de 30 (trinta) dias antes do término da vigência, sendo vedada a alteração do objeto descrito na
CLÁUSULA PRIMEIRA.
28. Logo, diferentemente do que aduz a indigitada, a sua responsabilidade pelas irregularidades
tratadas na presente TCE é claramente objetiva, na medida em que, ao reduzir a meta física sem a
prévia autorização do órgão concedente, não respeitou as disposições expressas na Cláusula Sexta do
convênio.
29. A alegada necessidade de alteração do objeto, com a redução das dimensões das pontes,
obrigatoriamente deveria ter sido comunicada ao concedente, para que, se autorizada, fosse firmado o
pertinente Termo Aditivo, o que não ocorreu.
30. Portanto, as alegações de defesa apresentadas pela ex-prefeita Jandira Soares Silva Xavier
não merecem prosperar, uma vez que não tem o condão de justificar a redução da meta física pactuada
no convênio sem a prévia autorização do órgão concedente.
CONCLUSÃO
31. Regularmente citada por este Tribunal, a sociedade empresária Aratu Empreendimentos
Comerciais e Serviços Ltda. não compareceu aos autos. Operaram-se, portanto, os efeitos da revelia,
dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992.
32. Diante da revelia da empresa contratada para a execução do objeto pactuado no convênio em
tela, inexistindo nos autos comprovação da boa e regular aplicação da totalidade dos recursos federais
recebidos, e na ausência de 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 esta seja condenada em débito, solidariamente com a ex-prefeita Jandira Soares Silva Xavier, bem
como que lhe seja aplicada, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992.
33. Em face da análise promovida nos itens 26 a 30 da presente instrução, propõe-se rejeitar a
defesa apresentada pela Sra. Jandira Soares Silva Xavier (peça 20), uma vez que não foi suficiente para
sanear as irregularidades a ela atribuídas, tampouco para afastar o débito que lhe fora imputado.
Inexistindo nos autos comprovação da boa e regular aplicação da totalidade dos recursos federais
transferidos ao município de Baianópolis/BA por força do Convênio 050/2008 (Siafi 625894), e na
ausência de 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 esta seja
condenada em débito, solidariamente com a sociedade empresária Aratu Empreendimentos Comerciais
e Serviços Ltda., bem como que lhe seja aplicada, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei
8.443/1992.
34. Quanto ao montante devido, deve ser lançado a crédito o saldo de convênio recolhido pelo
convenente em 11/3/2010, no valor de R$ 163,14, (peça 1, p. 403)
35. O valor atualizado do débito, sem a incidência de juros de mora é de R$ 96.608,71 (peça 25),
enquanto o valor da dívida atualizada com juros de mora é de R$ 138.068,72 (peça 26).
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
36. Consta da peça 2, p. 204, notícia do inquérito civil público 1.14.003.000224/2011-10,
instaurado pelo Ministério Público Federal - Procuradoria da República em Barreiras/BA para apurar a
ocorrência de possíveis irregularidades na execução do convênio em tela.
37. Na peça 2, p. 208, consta notícia trazida pela Advocacia Geral da União, de que tramita na 1ª
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Vara Federal da Subseção Judiciária de Barreiras/BA o processo 587-85.2013.4.01.3303, movido pela
Sra. Jandira Soares da Silva Xavier, contra a União, pleiteando a anulação do processo administrativo
que deu origem à presente TCE.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
38. Diante do exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo:
a) considerar revel a sociedade empresária Aratu Empreendimentos Comerciais e Serviços Ltda.
(CNPJ 06.890.563/0001-89), nos termos do art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992;
b) 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 arts. 1º, inciso I, 209, inciso I, 210 e 214, inciso III, do
Regimento Interno do TCU (RI-TCU), que sejam julgadas irregulares as contas da Sra. Jandira Soares
Silva Xavier (CPF 600.529.455-53) ex-prefeita do Município de Baianópolis/BA (gestão 2005-2012) e
da sociedade empresária Aratu Empreendimentos Comerciais e Serviços Ltda. (CNPJ
06.890.563/0001-89), condenando-as, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir
especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante
o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea ‘a’, do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres
do 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, abatendo-se,
na oportunidade, o valor já ressarcido. O débito decorre da execução parcial do Convênio 50/2008
(Siafi 625894), celebrado com o Ministério da Integração Nacional, tendo por objeto a reconstrução de
três pontes, nas localidades de Rio dos Amigos, Mutumba e Boa Esperança no município de
Baianópolis/BA.
VALOR
DATA
DA
ORIGINAL (R$)
OCORRÊNCIA
620,00 (D)
22/4/2009
1.320,00 (D)
22/4/2009
18.000,00 (D)
11/3/2009
2.060,00 (D)
4/11/2008
35.939,60 (D)
3/11/2008
163,14 (C)
11/3/2010
Valor atualizado até 28/7/2017, com juros de mora: R$ 138.068,72
c) aplicar à Sra. Jandira Soares Silva Xavier e à sociedade empresária Aratu Empreendimentos
Comerciais e Serviços Ltda., individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art.
267 do Regimento Interno (RI-TCU), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação,
para comprovar, 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 do efetivo recolhimento, 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) remeter cópia dos elementos pertinentes à Procuradoria da República no Estado da Bahia, para
ajuizamento das ações civis e penais que entender cabíveis, com fundamento no art. 209, § 7º, do
RI/TCU.”
3.
Recebidos os autos em meu Gabinete, pronunciei-me em caráter preliminar (peça 31) no
sentido do retorno dos autos para saneamento, mediante diligências que entendi necessárias, haja vista
que pesquisa realizada por minha assessoria ao sítio da Justiça Federal na Internet (www.jfba.jus.br)
revelara que a ação judicial movida pela responsável, e mencionada na instrução, com vistas à
anulação do processo administrativo e respectivos pareceres que resultaram na instauração desta
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tomada de contas especial, foi levada a termo, tendo o magistrado proferido sentença judicial favorável
ao pleito da ex-prefeita, em 1º/12/2017, em cuja parte dispositiva se podia ler o seguinte:
“Posto isso, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO deduzido na inicial, para o fim de
desconstituir a decisão emanada do Processo nº 59050.002919/2007-70 e reconhecer o cumprimento
do Convênio nº 50/2008-MI, firmado entre o Município de Baianópolis/BA, extinguindo o feito com
resolução
do
mérito,
art.
487,
I
do
CPC.”
(in:
https://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?proc=00005878520134013303&secao=
BES&pg=1&enviar=Pesquisar).
4.
Assim, da leitura da referida sentença, aferi que houve a realização de perícia judicial, cujo
laudo pericial serviu de base para a decisão do magistrado.
5.
E em que pese a independência das instâncias judicial e administrativa, bem como o fato
de que a União apresentou recurso de apelação contra essa sentença, que se encontrava, portanto, sob
efeito suspensivo, restava induvidosa, a meu ver, a importância de referido laudo pericial para a
formação de convicção definitiva de mérito sobre as presentes contas, ensejando o cotejamento desse
laudo e da sentença com os demais elementos constantes desta tomada de contas especial, face,
inclusive e especialmente, o princípio da verdade material.
6.
Assim, com fundamento nos arts. 10, § 1º, e 11 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 157 do
Regimento Interno/TCU, determinei, preliminarmente à então Secex/BA que fizesse a juntada a estes
autos de cópia da sentença judicial havida em primeira instância da Justiça Federal no processo
0000587-85.2013.4.01.3303 e diligenciasse à Advocacia-Geral da União com vistas a obter cópia do
processo judicial em questão, ou cópia do laudo pericial judicial produzido anteriormente à sentença
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal da Justiça Federal, Subseção Judiciária de Barreiras/BA,
relativo ao processo 000587-85.2013.4.01.3303, juntamente com as peças processuais produzidas por
aquele órgão jurídico na defesa dos interesses da União, incluindo aquela relativa ao recurso de
apelação interposto, bem como das respectivas razões e contrarrazões recursais apresentadas pelas
partes. E, caso as informações requeridas se revelassem indisponíveis ou insuficientes, que se
requeresse diretamente à Justiça Federal, mediante a realização de diligência, cópia do referido
processo judicial.
7.
Determinei, ainda, que o feito fosse reinstruído, após a obtenção desses elementos,
procedendo-se a análise da documentação obtida em confronto com as demais constantes destes autos,
de forma a conduzir ao juízo de mérito sobre estas contas, devolvendo os autos ao Ministério
Público/TCU, para novo pronunciamento, nos termos do art. 81 da LO/TCU.
8.
E, por fim, determinei que caso a análise conduzisse à manutenção da proposição anterior
de julgamento pela irregularidade das contas, com condenação em débito, ofertasse às partes nova
oportunidade de pronunciamento, incluindo sobre os novos elementos juntados aos autos, para garantia
do contraditório e ampla defesa, considerando o disposto no art. 298 do Regimento Interno, os artigos
9º e 10 do CPC, e o disposto na jurisprudência deste Tribunal (Acórdão 3.615/2015-Primeira Câmara e
Acórdão 1.601/2014-TCU-Plenário).
9.
Com a distribuição do processo à Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas
Especial (SecexTCE), produziu-se nova instrução com a análise dos elementos obtidos em diligência,
vazada nos termos essenciais a seguir reproduzidos (peça 40):
“(...)
EXAME TÉCNICO
28. Em cumprimento à determinação dos itens 14.1 e 14.2 do Despacho do Exmo. MinistroRelator Augusto Sherman Cavalcanti indicado no item 27 anterior:
28.1 Foi juntada aos autos a cópia da sentença judicial havida em primeira instância da Justiça
Federal no processo 0000587-85.2013.4.01.3303 (peça 32).
28.2. Mediante Ofício 1688/2018-TCU/SECEX-BA, de 10/7/2018 (peça 33 – AR peça 34) e
Ofício 2413/2018-TCU/SECEX-BA, de 01/11/2018 (peça 35 – AR peça 38), foi efetuada diligencia à
Advocacia-Geral da União solicitando cópia do processo judicial 0000587-85.2013.4.01.3303, ou
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cópia do laudo pericial judicial produzido anteriormente à sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara
Federal da Justiça Federal, Subseção Judiciária de Barreiras/BA, relativo ao processo 00058785.2013.4.01.3303, juntamente com as peças processuais produzidas por aquele órgão jurídico na
defesa dos interesses da União, incluindo aquela relativa ao recurso de apelação interposto, bem como
das respectivas razões e contrarrazões recursais apresentadas pelas partes. A diligência foi atendida
mediante Ofício 5681/2018-AGU/PU/BA-NL (peça 36, p.1), acompanhado dos documentos da peça
36, p. 2-511, e da peça 37.
29. Antes da análise da documentação que foi obtida, indicada no item 28 anterior, é importante
destacar que, conforme informações do item 6 anterior, de forma equivocada, o Relatório de Inspeção
in loco 076/2011-ASR (peça 2, p. 82-85) indicou a área a executar de 42,00 m² de Reconstrução da
Ponte de Angicos; 63,00 m² de área a executar na Reconstrução da Ponte Mutamba; e 35,00 m2 de área
a executar na Reconstrução da Ponte Comunidade Boa Esperança. Essas áreas das 3 (três) pontes que
também foram indicadas no campo ‘identificação do Objeto’ do Plano de Trabalho (peça 1, p. 20) não
são corretas:
O PROJETO VISA A RECONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES NO MUNICÍPIO DE
BAIANÓPOLIS - BA. SENDO: UMA NA LOCALIDADE DE RIO DOS ANGICOS COM 42,00 m 2, UMA
NA LOCALIDADE DE MUTAMBA COM 63,00 m2 E A ULTIMA NA LOCALIDADE DE BOA
ESPERANÇA COM 35,00 m2

29.1. Tais informações são equivocadas, pois as planilhas orçamentárias dos Projetos Básicos
(PB), que fazem parte do Plano de Trabalho, comprovam que a área da Ponte no Rio dos Angicos é de
48,00 m² e não de 42,00 m2, a área da Ponte no Rio Mutumba é de 72,00 m² e não de 63,00 m2, e a
área da Ponte na Boa Esperança é de 32,00 m² e não de 35,00 m2, conforme será esclarecido a seguir:
29.1.1. Inicialmente cabe ressaltar que, conforme disposto na cláusula quarta do termo de
convênio, foram previstos R$ 315.000,00 para a execução do objeto, dos quais R$ 300.000,00 seriam
repassados pelo concedente e R$ 15.000,00 corresponderiam à contrapartida (peça 1, p. 108). O valor
conveniado de R$ 315.000,00 foi obtido com base na soma das planilhas orçamentárias dos Projetos
Básicos (PB): R$ 123.185,29 referente ao PB da Ponte no Rio dos Angicos (peça 1, p. 50) +
R$ 175.602,08 referente ao PB da Ponte no Rio Mutamba (peça 1, p.51) + R$ 16.212,63 referente ao
PB da Ponte na Boa Esperança (peça 1, p.52).
a) PONTE NO RIO DOS ANGICOS: A área da Ponte no Rio dos Angicos é de 48,00 m², pois,
conforme indicado na Planilha orçamentária do Projeto Básico da Ponte no Rio dos Angicos, o item do
Serviço 01.02 LOCAÇÃO DA OBRA tem a quantidade de 48,00 m²; o item do Serviço 05.04
ESCORAMENTO DO TABULEIRO tem a quantidade de 48,00 m²; e também o item do Serviço
06.01 LIMPEZA DA OBRA tem a quantidade de 48,00 m²:
Planilha orçamentária do Projeto Básico da Ponte no Rio dos Angicos (peça 1, p.50):
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b) PONTE NO MUTAMBA: A área da Ponte no Rio Mutamba é de 72,00 m², pois, conforme
indicado na Planilha orçamentária do Projeto Básico da Ponte no Rio Mutamba, o item do Serviço
01.02 LOCAÇÃO DA OBRA tem a quantidade de 72,00 m²; o item do Serviço 05.04
ESCORAMENTO DO TABULEIRO tem a quantidade de 72,00 m²; e também o item do Serviço
06.01 LIMPEZA DA OBRA tem a quantidade de 72,00 m²:
Planilha orçamentária do Projeto Básico da Ponte no Mutamba (peça 1, p.51):
I

DESCRIÇÃO

TEM

U

0
1
1.01

CÓDIGO

N
SERVIÇOS
PRELIMINARES
0
INSTALAÇAO
DE
CANTEIROS COM BARRACÃO
PROVISÓRIO
0
LOCAÇÃO DA OBRA

QU
ANT.

R
$
UNIT

R$
TOTAL

M

11.640,

2

2

12
M
CANT
23604
M

SERT

48,0
0

1
88,05

72,0

9.026,4
0

6

468,00
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2

1.02
0

PLACA DA OBRA
2

1.03
0
1.04

RETIRADA DE MADEIRA
IMPRESTÁVEIS
0
INFRA ESTRUTURA

2

23738/001
M
CANT
23605
M
SERP 3381

0

,50
12,0

0

1
28,53

72,0
0

8

65.491,
89

0

ESCAVAÇÃO
DE
TUBULÃO A AR COMPRIMIDO
0
FORMA PARA TUBULÃO

2.02

3
2

0
2.03

ARMADURA DE AÇO CA
50

0

G
CONCRETO FCK 18 Mpa

2.04

3
0

ALVENARIA DE PEDRA
3

2.05
0

M
8047
M
8101
K
68624
M
1218
M
9770

MOVT

27,1
3

FUES

4
1,52

90,4
8

FUES

5
4,98

5.96
8,51

FUES

5

59,6

PARE

2

46,2

3.03

1
90,00

22.013,
62

FORMA
PARA
CONCRETO APARENTE
0
CONCRETO FCK = 30
Mpa
0
ARMADURA DE AÇO CA
50
0
SUPER ESTRUTURA

2
3
G

M
FUES
8084
M
FUES
26311-011
K
FUES
68624

45,2
2

8
0,39

20,7
6

2
97,09

2.07
6,48

0

VIGA I 400x600 mm

0

5
,88

PERFIL LAMINADO DE
15’

0

G

K
COBE
18701-1
K
COBE
25624-01

5.58
0,01

7
,21

682,
50

40.231,
80

7
,29

4.975,4
3

TABULEIRO

31.154,
18

0

FORMA
PARA
CONCRETO APARENTE
0
CONCRETO FCK = 30
Mpa
0
ARMADURA DE AÇO CA
50
0
ESCORAMENTO
DO
TABULEIRO

2
3
G
2

SERVIÇOS
COMPLEMENTARES
0
LIMPEZA DA OBRA

M
FUES
8084
M
FUES
26311-011
K
FUES
68624
M
FUES
56650-1

135,
00

8
0,39

22,0
1

2
97,09

2.20
0,50

5

72,0

12.938,
94

1

825,12

1,46
95,04

2

6.01

6.537,4
7

,88

0

10.852,
65

0
6

12.209,
70

5

5.04

6.169,0
1

45.207,

G

4.02

5.03

3.634,9
1

23

4.01

5.02

8.778,0
0

4

5.01

17.308,
68

MESO ESTRUTURA

0

3.02

33.304,
30

90,00

0

4.974,4
8

,58

9

1.126,4
2

3
3.01

603,36

,36

2
2.1

1.542,3
6

M
SEDI
13630

72,0
0

1

95,04

,32
R$
175.602,08

TOTAL
BDI

UTILIZADO

25%

c) PONTE NA BOA ESPERANÇA: A área da Ponte no Rio Nova Esperança é de 32,00 m²,
pois, conforme indicado na Planilha orçamentária do Projeto Básico da Ponte na Boa Esperança, o
item do Serviço 01.02 LOCAÇÃO DA OBRA tem a quantidade de 32,00 m²; e também o item do
Serviço 06.01 LIMPEZA DA OBRA tem a quantidade de 32,00 m²:
Planilha orçamentária do Projeto Básico da Ponte na Boa Esperança (peça 1, p.52):
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I

DESCRIÇÃO

U

TEM
0
1
1.01

SERVIÇOS
PRELIMINARES
0
INSTALAÇAO
DE
CANTEIROS COM BARRACÃO
PROVISÓRIO
0
LOCAÇÃO DA OBRA
0

2

2

RETIRADA
DE
ALVENARIA
DE
PEDRA
DANIFICADA
0
INFRA ESTRUTURA

R
$
UNIT

0

7.392,3
9

M
CANT
23604
M
SERT
23738/001
M
CANT
23605
M
SERP 327

2

12,0
0

1
88,05

32,0
0

2.256,6
0

6

208,00

,50
12,0

0

1
28,53

45,0
0

1.524,3
6

7
5,23

3.385,4
3
8.778,0

2

0
0

ALVENARIA DE PEDRA
3

2.01
SERVIÇOS
COMPLEMENTARES
0
LIMPEZA DA OBRA

M
PARE
9770

46,2
0

1
90,00

42,24
2

5.01

8.778,0
0

0
5

R$
TOTAL

M

PLACA DA OBRA

1.03

QU
ANT.

2

2

1.02

1.04

CÓDIGO

M

M
SEDI
13630

32,0
0

1

42,24

,32
R$
16.212,63

TOTAL
BDI

UTILIZADO

25%

ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO INDICADA NO ITEM 28 ANTERIOR, QUE FORAM
OBTIDAS EM CUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO DOS ITENS 14.1 E 14.2 DO DESPACHO
DO EXMO. MINISTRO-RELATOR AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI
LAUDO DO PERITO DO JUÍZO ACERCA DO OBJETO DO CONVÊNIO 050/2008-MI
(PEÇA 37, P. 6-33)
30. Referido Laudo serviu de base para Decisão favorável à responsável em primeira instância da
Justiça Federal, no processo 000587-85.2013.4.01.3303, na ação judicial que moveu contra a união,
com vistas à anulação do processo administrativo e respectivos pareceres que resultaram na
instauração desta tomada de contas especial.
PONTE DOS ANGICOS.
31. Transcrevemos no excerto a seguir as conclusões obtidas pelo perito do Juízo acerca da
Ponte do rio dos Angicos:
12 - PONTE DOS ANGICOS
12.2 – ÁREA ESPECIFICA DA PONTE DOS ANGICOS CONSTANTE NO CONVÊNIO
A área projetada, ou seja, aquela que aparece como firmada no convênio da Ponte do Angico em estudo
foi de 42 m2, fls.32, objeto.
12.4 – DIMENSÕES
Largura do Tabuleiro = Largura Total = 3,78 m
Comprimento do Tabuleiro = Comprimento Total da Ponte = 12,15 m
Áreas:
Área do Tabuleiro = Área da Ponte = 3,78 x 12,15 = 45,68 m2.
12.5 ANÁLISE DO CUSTO DESCRITO NO CONVÊNIO E O RESULTADO OBTIDO NA
EXECUÇÃO DA OBRA DA PONTE DOS ANGICOS.
Considerando a área descrita para construção no Convênio 050/2008, PROJETO BÁSICO, ANEXO 4 –
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – Para reconstrução de 42,00 m2 de ponte (sic) Fls. 76 do processo judicial.
SERVIÇOS PRELIMINARES
– R$ 11.283,00
INFRA ESTRUTURA
– R$ 46.587,26
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MESO ESTRUTURA
– R$ 14.675,76
SUPER ESTRUTURA
– R$ 29.806,46
TABULEIRO
– R$ 20.769,45
SERVIÇOS COMPLEMENTARES – R$ 63,36
---------------------------------------------------------TOTAL DA OBRA
– R$ 123.185,29
Observa-se que a previsão de custo total de R$123.185,29 para a construção de 42,00 m2 geraria um
custo geral por m2 da obra em R$ 2.932,98 (sic)
CONSTATOU-SE
Na execução houve redução do custo de construção, quando a previsão era de construir 42.00 m2, no
físico foi construída uma ponte de 45.68m², portanto, com uma área a mais executada na Ponte dos Angicos de
3,68m², gerou uma redução no custo previstos do m2, realizando a obra à um custo m2 de RS 2.696.70 (sic).

ANÁLISE:
32. Referidas conclusões do Laudo Pericial acerca da Ponte dos Angicos são equivocadas, pois:
32.1. De forma correta, apurou o custo total da obra de R$123.185,29, com base na Planilha
orçamentária do Projeto Básico da Ponte no Rio dos Angicos (peça 1, p.50):
I

DESCRIÇÃO

TEM

N

U
CÓ
DIGO

QU
ANT.

R$

R$
TOTAL
11.283,
00
46.587,
26
14.675,
76
29.806,
46
20.769,
45
63,36

UNIT

0

SERVIÇOS
PRELIMINARES
0
INFRA ESTRUTURA

1
2

0

MESO ESTRUTURA

0

SUPER ESTRUTURA

0

TABULEIRO

3
4
5
0
6

SERVIÇOS
COMPLEMENTARES

R$
123.185,29

TOTAL

32.2. Mas, de forma equivocada, indicou que era previsto a execução de 42,00 m2, quando na
verdade a área prevista é de 48,00 m2, pois, conforme a referida Planilha orçamentária do Projeto
Básico da Ponte no Rio dos Angicos, o item do Serviço 01.02 LOCAÇÃO DA OBRA tem a
quantidade de 48,00 m²; o item do Serviço 05.04 ESCORAMENTO DO TABULEIRO tem a
quantidade de 48,00 m²; e também o item do Serviço 06.01 LIMPEZA DA OBRA tem a quantidade de
48,00 m²:
I

DESCRIÇÃO

U

TEM

CÓDIGO

N
0

SERVIÇOS PRELIMINARES

0

LOCAÇÃO DA OBRA

Q
UANT.

R
$ UNIT

R$
TOTAL

1
2

1.02
0

M
SERT
23738/001

,00

48

M
FUES
56650-1

,00

M
SEDI
13630

,00

6,
50

312,0
0

TABULEIRO

5
0
5.04
6
6.01

ESCORAMENTO
TABULEIRO
0
SERVIÇOS
COMPLEMENTARES
0
LIMPEZA DA OBRA

DO
2

2

48

11
,46

48

550,0
8

1,

63,36

32

32.3. Portanto, como ficou comprovado era prevista a execução de 48,00 m 2 da Ponte no Rio dos
Angicos, não sendo verdadeiras as conclusões do Perito do Juízo, de que:
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Observa-se que a previsão de custo total de R$123.185,29 para a construção de 42,00 m2 geraria um
custo geral por m2 da obra em R$ 2.932,98 (sic)
CONSTATOU-SE
Na execução houve redução do custo de construção, quando a previsão era de construir 42.00 m2, no
físico foi construída uma ponte de 45.68m², portanto, com uma área a mais executada na Ponte dos Angicos de
3,68m², gerou uma redução no custo previstos do m2, realizando a obra à um custo m2 de RS 2.696.70 (sic)

PONTE DA MUTAMBA.
33. Transcrevemos no excerto a seguir as conclusões obtidas pelo perito do Juízo acerca da
Ponte da Mutamba:
13 - PONTE DA MUTAMBA
13.2 – ÁREA ESPECIFICA DA PONTE DA MUTAMBA CONSTANTE NO CONVÊNIO
A área projetada, ou seja, aquela que aparece como firmada no convênio da Ponte da Mutamba em estudo
foi de 63,00 m2, fls.32, objeto.
13.4 – DIMENSÕES
Largura do Tabuleiro = Largura Total = 3,86 m
Comprimento do Tabuleiro Comprimento Total da Ponte = 18,24 m
Áreas da Ponte:
Área do Tabuleiro = Área da Ponte = 3,86x 18,24 = 70,40 m2.
13.4 ANÁLISE DO CUSTO DESCRITO NO CONVÊNIO E O RESULTADO OBTIDO NA
EXECUÇÃO DA OBRA DA PONTE DA MUTAMBA.
Considerando a área descrita para construção no Convênio 050/2008, PROJETO BÁSICO, ANEXO 4 –
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – Para reconstrução de 63,00 m2 de ponte (sic) Fls. 79 do processo judicial.
SERVIÇOS PRELIMINARES
– R$ 11.640,12
INFRA ESTRUTURA
– R$ 65.491,89
MESO ESTRUTURA
– R$ 22.013,62
SUPER ESTRUTURA
– R$ 45.207,23
TABULEIRO
– R$ 31.154,18
SERVIÇOS COMPLEMENTARES – R$ 95,04
---------------------------------------------------------TOTAL DA OBRA
– R$ 175.602,08
Observa-se que a previsão de custo total de R$175.602,08 para a construção de 63,00 m2 geraria um
custo geral de por m2 da obra em R$ 2.787,33 (sic)
CONSTATOU-SE
Na execução houve redução do custo de construção, quando a previsão era de construir 63,00 m², no
físico foi construída uma ponte de 70,40 m2, portanto, com uma área a maior executada na Ponte da Mutamba
de 7,40 m², gerou uma redução no custo previsto do m², realizando a obra à um custo m2 de RS 2.494.34 (sic).

ANÁLISE:
34. Referidas conclusões do Laudo Pericial acerca da Ponte do Mutamba são equivocadas, pois:
34.1 De forma correta, apurou o custo total da obra de R$175.602,08, com base na Planilha
orçamentária do Projeto Básico da Ponte no Rio dos Mutamba (peça 1, p.51):
I

DESCRIÇÃO

TEM

N
0

1

SERVIÇOS
PRELIMINARES
0
INFRA ESTRUTURA

2
0

MESO ESTRUTURA

0

SUPER ESTRUTURA

0

TABULEIRO

3
4
5
0
6

SERVIÇOS
COMPLEMENTARES
TOTAL

U
CÓD
IGO

Q
UANT.

R$
UNIT

R$
TOTAL
11.640,1
2
65.491,8
9
22.013,6
2
45.207,2
3
31.154,1
8
95,04
R$
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175.602,08

34.2. Mas, de forma equivocada, indicou que era previsto a execução de 63,00 m2, quando na
verdade a área prevista é de 72,00 m2, pois, conforme a referida Planilha orçamentária do Projeto
Básico da Ponte no Rio Mutamba, o item do Serviço 01.02 LOCAÇÃO DA OBRA tem a quantidade
de 72,00 m²; o item do Serviço 05.04 ESCORAMENTO DO TABULEIRO tem a quantidade de 72,00
m²; e também o item do Serviço 06.01 LIMPEZA DA OBRA tem a quantidade de 72,00 m²:
I

DESCRIÇÃO

U

TEM

CÓDIGO

N
0

SERVIÇOS PRELIMINARES

Q
UANT.

R
$ UNIT

R$
TOTAL

M
2

1
0

LOCAÇÃO DA OBRA
2

1.02
0

M
SERT
23738/001

,00

72

M
FUES
56650-1

,00

M
SEDI
13630

,00

6,

468,00

11

825,12

1,

95,04

50

TABULEIRO

5
0
5.04
6
6.01

ESCORAMENTO
TABULEIRO
0
SERVIÇOS
COMPLEMENTARES
0
LIMPEZA DA OBRA

DO
2

2

72
,46

72
32

34.3. Portanto, como ficou comprovado era prevista a execução de 72,00 m2 da Ponte no rio dos
Mutamba, não sendo verdadeiras as conclusões do Perito do Juízo, de que:
Observa-se que a previsão de custo total de R$175.602,08 para a construção de 63,00 m2 geraria um
custo geral de por m2 da obra em R$ 2.787,33
CONSTATOU-SE
Na execução houve redução do custo de construção, quando a previsão era de construir 63,00 m², no
físico foi construída uma ponte de 70,40 m², portanto, com uma área a maior executada na Ponte da Mutamba
de 7,40 m², gerou uma redução no custo previsto do m², realizando a obra à um custo m2 de RS 2.494.34

PONTE BOA ESPERANÇA.
35. Transcrevemos no excerto a seguir as conclusões obtidas pelo perito do Juízo acerca da
Ponte de Boa Esperança:
14 - PONTE DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA
14.3 – ÁREA DA PONTE DA COMUNIDADE BOA ESPERANÇA CONSTANTE NO CONVÊNIO
A área projetada, ou seja, aquela que aparece como firmada no convênio da Ponte da Comunidade Boa
Esperança em estudo foi de 35,00 m2, fls.32, objeto. Contudo, nesse caso não se tratou de uma reconstrução,
mas sim, de uma reforma nas alas da ponte com reconstrução das partes de pedra das alas da ponte
14.5 – DIMENSÕES
Não foi possível colher as dimensões pois a reforma compreendeu apenas a reestruturação das alas em
pedras.
14.6 ANÁLISE DO CUSTO DESCRITO NO CONVÊNIO E O RESULTADO OBTIDO NA
EXECUÇÃO DA OBRA DA PONTE DA COMUNIDADE BOA ESPERANÇA.
Considerando a área descrita para construção no Convênio 050/2008, PROJETO BÁSICO, ANEXO 4 –
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – Para reconstrução de 35,00 m2 de ponte (sic) Fls. 51 do processo judicial.
Para esse caso, diferentemente das demais pontes que eram reconstrução, para as quais constavam como
serviços a serem executados nas pontes SERVIÇOS PRELIMINARES, INFRA ESTRUTURA, MESO
ESTRUTURA, SUPER ESTRUTURA, TABULEIRO, SERVIÇOS COMPLEMENTARES, com os respectivos
custos para cada etapa.
Existindo apenas os serviços como sendo:
SERVIÇOS PRELIMINARES
– R$ 7.392,39
INFRA ESTRUTURA
– R$ 8.778,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES – R$ 42,24
---------------------------------------------------------TOTAL DA OBRA
– R$ 16.212,63
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Observa-se que a previsão de custo total de R$16.212,63 para a construção de 35,00 m 2 geraria um
custo geral por m2 da obra em R$ 463,18.
CONSTATOU-SE
Nesse caso existe um ERRO ao apontar a obra como a ser RECONSTRUÍDA no convênio 050/200 entre
o Município de Baianópolis e o Ministério da Integração Nacional, quando a previsão era de reconstruir 35,00
m², não poderia um custo de RS 16.212.63 ser suficientes, projetando um custo unitário de R$ 463,18 para cada
m² da obra, incompatível com os custos encontrados previstos para reconstrução das demais pontes (Angico e
Mutamba) quando o custo unitário previsto girou em torno da média de R$ 2.860,15/m² e ainda, constata-se o
equívoco com a descrição dos serviços na planilha fls. 51 do processo, como sendo apenas: SERVIÇOS
PRELIMINARES, INFRA ESTRUTURA e SERVIÇOS COMPLEMENTARES, não poderia estar tratando de
uma reconstrução, pois para essa, é indispensável os serviços na MESO ESTRUTURA, SUPER ESTRUTURA
e TABULEIRO, muito embora se perceba aí também outro equívoco, pois enquanto reformaram as alas, os
serviços deveriam estar descritos como na MESO ESTRUTURA, contudo este último equívoco não
compromete a constatação aqui afirmada.
Ainda que se leve em consideração a redução dos custos do m² obtido na maior redução do custo em
relação ao previsto para a reconstrução da Ponte da Mutamba com execução realizada em R$ 2.494,34/m²,
EXISTE UMA DISCREPÂNCIA entre aqueles previstos para reconstrução da Ponte da Comunidade Boa
Esperança previsto em R$ 463,18/m². Portanto, no caso da Ponte da Comunidade Boa Esperança de fato passou
por uma REFORMA das alas externas, de pedras e NÃO uma reconstrução total da ponte.
Constata-se que as áreas visualmente verificadas para as alas reformadas são coerentes com a área de
35m² de muros de pedras que foram executados.
14.9 - AVALICÃO DOS CUSTOS INVESTIDOS E RESULTADO PERICIADOS NO USO
Constatou-se que a ponte foi apenas REFORMADA nas alas, ou seja, nas fls. 32 que apresenta um objeto
de convênio para a Ponte da Comunidade Boa Esperança como sendo a área a RECONSTRUIR de 35,00 m² o
que se constatou é que de fato NÃO SE TRATOU DE UMA RECONSTRUÇÃO, mas sim, de uma REFORMA
nas alas externas da ponte, constatou-se que o investimento descrito nas fls. 51, e a área de 35 m², foi
proporcional ao muro de pedras executado nas alas para contenção da estrada, especialmente do lado direito da
ponte, quando os muros de pedra também servem para conter um lago que se forma a montante da ponte.
14.10 - CONCLUSÃO PARA REFORMA DA PONTE DA COMUNIDADE BOA ESPERANÇA
O convênio 050/2008 que descreve como para a reconstrução de 35 m² da Ponte da Comunidade Boa
Esperança, NÃO é o que de fato a planilha expressou com os serviços ali descritos, tratando-se os serviços
descritos apenas de uma REFORMA e não de uma RECONSTRUÇÃO, conclui-se pela proporcionalidade entre
os custos conveniados e pela execução das alas externas da ponte como sendo a execução de 35m2 de muro de
pedra que servem de contenção para o aterramento da estrada, sobretudo, do lado esquerdo da ponte, que o muro
serve de contenção para um lago que se forma a montante da ponte.

ANÁLISE:
36. As conclusões do Laudo Pericial acerca da Ponte na Boa Esperança são equivocadas,
indicando a inexistência de débito, com intervenção apenas das alas externas em pedra (grifei), e
não uma reconstrução total da ponte. Ao contrário do informado, há débito sim, devendo serem
glosados os serviços do item 01.02 da Planilha orçamentária do Projeto Básico da Ponte na Boa
Esperança, de locação da obra = área do tabuleiro = área da ponte (32 m2), no valor total de R$ 208,00,
que não foi executado. E também o item 05.01 da referida planilha, de limpeza da obra = área do
tabuleiro = área da ponte (32 m2), no valor de R$ 42,24, pois não existe limpeza de algo que não foi
executado. Portanto, em relação à Ponte na Boa Esperança, devem ser glosados R$ 250,42 de serviços
que não foram executados (R$ 208,00 + R$ 42,24).
Planilha orçamentária do Projeto Básico da Ponte na Boa Esperança (peça 1, p.52):
I

DESCRIÇÃO

TEM

N
0

1
1.01

SERVIÇOS
PRELIMINARES
0
INSTALAÇAO
DE
CANTEIROS COM BARRACÃO
PROVISÓRIO
0
LOCAÇÃO DA OBRA

U
O
M

CÓDIG

Q
UANT.

R
$ UNIT

2

2

M
CANT
23604
M

SERT

12
,00

18
8,05

32

6,

R$
TOTAL
7.392
,39
2.256
,60
208,0
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2

1.02
0

PLACA DA OBRA
2

1.03
0
1.04

RETIRADA DE ALVENARIA
DE PEDRA DANIFICADA
0
INFRA ESTRUTURA

2

23738/001
M
CANT
23605
M
SERP
327

,00

50
12

,00

0
12

8,53
45

,00

75
,23

3.385
,43
8.778

2

,00
0

ALVENARIA DE PEDRA
3

2.01
SERVIÇOS
COMPLEMENTARES
0
LIMPEZA DA OBRA

M
PARE
9770

46
,20

19
0,00

42,24

2

5.01

M
SEDI
13630

32
,00

1,

42,24

32

TOTAL
BDI

8.778
,00

0
5

1.524
,36

R$
16.212,63
UTILIZADO

25%

SENTENÇA JUDICIAL HAVIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NO
PROCESSO 0000587-85.2013.4.01.3303
37. Referido Laudo do perito do juízo acerca do objeto do convênio 050/2008-MI, que, conforme
foi demonstrado, possui erros e com conclusões incorretas, serviu de base para Decisão favorável à
responsável em primeira instância da Justiça Federal, no processo 000587-85.2013.4.01.3303, na ação
judicial que moveu contra a União, com vistas à anulação do processo administrativo e respectivos
pareceres que resultaram na instauração desta tomada de contas especial (peça 37, p. 49-59), conforme
excertos a seguir:
(...)
Com efeito, tenho que a prova produzida em juízo, mormente o laudo pericial de fls. 225/252, confere
vigor ao que foi alegado pela demandante, sendo suficientemente capaz de ilidir o resultado do ato vergastado –
a conclusão do processo nº 59050.002919/2007-70 –, na medida em que restou devidamente demonstrado que
as obras realizadas pelo Município de Baianópolis/BA atingiram o objetivo traçado no Convênio nº 050/2008MI, firmado com o Ministério da Integração Nacional.
Essas foram as conclusões obtidas pelo perito do Juízo acerca do objeto do Convênio nº 050/2008-MI
(...)
Como se pode observar, o laudo pericial produzido foi bastante elucidativo quanto à execução integral do
objeto conveniado.
(...)
É certo, por outro lado, que, como alegado pela União, o convênio trazia vedação expressa quanto à
alteração de seu objeto, nestes termos:
‘CLÁUSULA SEXTA
Este Convênio poderá ser alterado mediante proposta do CONVENENTE, devidamente formalizada e
justificada, a ser apresentada ao CONCEDENTE, para análise e decisão, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias do
término da vigência, sendo vedada a alteração do objeto descrito na CLÁUSULA PRIMEIRA.’
Todavia, como dito, a finalidade do plano de trabalho subjacente ao convênio, conforme se infere das fls.
32/34, foi cumprido na gestão da demandante. Frise-se, em relação à Ponte do Angico e da Mutamba, com
aumento da área reconstruída descrita no projeto inicial, haja vista a redução dos custos. Data vênia, o mero
incremento na extensão das pontes não pode, de forma alguma, ser entendido com desvio do objeto do
convênio.
De outra banda, a previsão de reconstrução da Ponte da Boa Esperança contida no Convênio 050/2008MI deve ser interpretada com parcimônia, vez que a um olhar leigo sobre a descrição do projeto e memória de
cálculo é perceptível que a execução da obra seria impossível na forma traçada, havendo, pois, de fato, um erro
na terminologia empregada no serviço a ser realizado. Vê-se que, enquanto o valor do m² para reconstrução da
ponte da Comunidade de Angicos seria de R$ 2.932,98 e da Mutamba de R$ 2.787,33, o indicado para a Ponte
Comunidade de Boa Esperança foi de apenas R$ 463,21, sendo claramente inviável o cumprimento do objeto na
forma exigida para as demais, como constatado pelo perito do Juízo.
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Assim, as características do projeto e a disposição orçamentária são compatíveis com a execução de uma
reforma na Ponte da Boa Esperança, o que foi comprovado na perícia, sendo certo que a obra realizada pelo
Ente Público Municipal atingiu a finalidade pública exigida, que é a de oferecer melhores condições de
trafegabilidade à comunidade local.
Lado outro, não se poderia exigir do convenente o cumprimento de um objeto fadado a inexequibilidade
desde o nascedouro, em vista de um equívoco na nomenclatura do objeto - reconstrução ao invés de reforma.
Ademais, exigir que o autor restitua à União o custo a maior da obra, decorrente daquele incremento
(quanto à Ponte dos Angicos e Mutamba), sem que se possa cogitar de desvio da finalidade pública, poderia
representar um enriquecimento sem causa do ente público, à custa de ônus excessivo para o particular, exgestora pública, o que é iníquo e não encontra amparo legal.
Destarte, as considerações acima, calcadas nas provas citadas, por si sós, promovem, prima facie, a
necessária verossimilhança das alegações da autora, no que se refere à regularidade da execução das obras
relativas ao Convênio nº 050/2008-MI.
Assim, a conclusão é a de que não é juridicamente cabível impor à autora a obrigação de devolução de
valores aos cofres públicos, quando não houve apropriação ou desvio de verbas, nem desídia ou inexecução de
obra, razão pela qual a decisão obtida no Processo nº 59050.002919/2007-70 mostra-se incompatível com a
prova pericial produzido em Juízo, sob o crivo do contraditório, devendo, portanto, ser reconhecida a nulidade
de tal ato administrativo ora impugnado, por ausência de motivação.
Por conseguinte, a desconstituição do Processo n.º 59050.002919/2007-70, que determinou a devolução
de valores aos cofres públicos, inclusive com a inscrição do parte autora nos registros do SIAFI e CADIN, é
medida de rigor, sendo procedente o pedido inaugural.
3. Dispositivo
Posto isso, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO o pedido deduzido na inicial, para o fim de desconstituir
a decisão emanada do Processo nº 59050.002919/2007-70 e reconhecer o cumprimento do Convênio nº
50/2008-MI, firmado entre o Município de Baianópolis/BA, extinguindo o feito com resolução do mérito, art.
487, I do CPC.
Condeno a requerida à devolução dos honorários periciais e ao pagamento das custas e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (arts. 85, § 3º, I, do CPC).
Arquivem-se os autos, oportunamente, com baixa na distribuição e anotações de estilo.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

38. Tendo em vista que, conforme ficou comprovado no item 29 anterior, a quantidade a
executar na Reconstrução da Ponte Comunidade de Angicos é de 48,00 m² e não de 42,00 m2, a área
da reconstrução da Ponte no Rio Mutamba é de 72,00 m² e não de 63,00 m2, corrigindo os percentuais
não executados da obra referente a essas duas pontes no quadro do item 6 anterior, tem-se:
I
tem
1
.1
2
.1

Discriminação dos serviços

Reconstrução
da
Comunidade de Angicos

Ponte

Reconstrução
Comunidade Mutumba

Ponte

da

n

U
Quant.
executar
m

2

m
2

a

Qua
nt.
executada

48,00

36,00

72,00

54,00

Tot
al
(%)
executado
75,
00
75,
00

38.1. Quanto à Ponte Comunidade Boa Esperança, conforme demonstrado no item 36 anterior,
deve ser glosado R$ 250,42 de serviços que não foram executados (R$ 208,00 + R$ 42,24), referente
aos seguintes itens da Planilha orçamentária do Projeto Básico: 01.02 de locação da obra = área do
tabuleiro = área da ponte (32 m2), no valor total de R$ 208,00, que não foi executado. E também o item
05.01, de limpeza da obra = área do tabuleiro = área da ponte (32 m2), no valor de R$ 42,24, pois não
existe limpeza de algo que não foi executado.
38.2 E, portanto, os valores a serem glosados são os seguintes:
38.2.1. Ponte comunidade de Angicos:
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Previsto reconstrução de 48,00 m2, executado apenas 36,00 m2
Valor total para 48,00 m2 = R$123.185,29
Valor por m2 = R$2.566,39
Valor não executado da obra = 12,00 m2 x R$ 2.566,39 = R$ 30.796,32
38.2.2. Ponte Comunidade de Mutamba:
Previsto reconstrução de 72,00 m2, executado apenas 54,00 m2
Valor total para 72,00 m2 = R$ 175.602,08
Valor por m² = R$ 2.438,92
Valor não executado da obra = 18,00 m2 x R$ 2.438,92 = R$ 43.900,52
38.2.3. Ponte Comunidade de Boa Esperança:
Valor não executado da obra = R$ 250,42
39. Portanto, foi apurado o dano a valores originais ao erário decorrente de pagamento por
serviços não executados à empresa Aratu Empreendimentos Comerciais e Serviços Ltda., no valor de
R$ 74.947,26, com aproveitamento da parcela executada, de responsabilidade da Sra. Jandira Soares
Silva Xavier (CPF 600.529.455-53) ex-Prefeita do Município de Baianópolis-BA e da empresa Aratu
Empreendimentos Comerciais e Serviços Ltda. (CNPJ 06.890.563/0001-89).
CONCLUSÃO
40. O exame das ocorrências retro 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, comprova o seguinte dano a valores
originais ao erário decorrente de pagamento por serviços não executados à empresa Aratu
Empreendimentos Comerciais e Serviços Ltda. (CNPJ 06.890.563/0001-89), no valor de R$ 74.947,26,
com aproveitamento da parcela executada, de responsabilidade solidária da Sra. Jandira Soares Silva
Xavier (CPF 600.529.455-53) ex-Prefeita do Município de Baianópolis-BA, e da empresa Aratu
Empreendimentos Comerciais e Serviços Ltda. (CNPJ 06.890.563/0001-89). Compete registrar que já
houve autorização para as citações propostas, conforme acima mencionado.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
41. Diante do exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo:
41.1 realizar a seguinte citação:
i) solidária da Sra. Jandira Soares Silva Xavier (CPF 600.529.455-53) ex-Prefeita do Município
de Baianópolis-BA e da empresa Aratu Empreendimentos Comerciais e Serviços Ltda. (CNPJ
06.890.563/0001-89), 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
e/ou recolham, solidariamente, aos cofres do Tesouro Nacional, a quantia abaixo indicada, atualizada
monetariamente a partir da respectiva data até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor,
em decorrência de pagamento por serviços não executados à empresa Aratu Empreendimentos
Comerciais e Serviços Ltda. com recursos repassados pelo Ministério da Integração Nacional,
mediante o Convênio 50/2008 (Siafi 625894):
VALOR
DATA
ORIGINAL (R$)
OCORRÊNCIA
74.947,26 (D)
01/07/2008
Valor atualizado até 25/05/2020: R$ 141.178,15

DA

Dispositivos violados: arts. 37, caput c/c. 70, § único, da Constituição Federal/1988; art.
93 do Decreto-Lei 200, de 25/2/1967; arts. 66 do Decreto 93.872/1986; arts. 62 e 63 da Lei
4.320/1964.
Irregularidade: inexecução parcial do objeto do Convênio 50/2008 (Siafi 625894), com
aproveitamento útil da parcela executada;
Evidências: Relatório de Inspeção 076/2011-ASR (peça 2, p. 82); Planilhas orçamentárias dos
Projetos Básicos (PB), que fazem parte do Plano de Trabalho (peça 1, p. 50-52).
Condutas:
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a) Sra. Jandira Soares Silva Xavier (CPF 600.529.455-53), ex-Prefeita do Município de
Baianópolis-BA (gestão 2005-2012) - Realizar pagamentos a empresa Aratu Empreendimentos
Comerciais e Serviços Ltda. relativos à parcela do objeto do Convênio 50/2008 (Siafi 625894) maior
que a efetivamente executada;
b) Aratu Empreendimentos Comerciais e Serviços Ltda. (CNPJ 06.890.563/0001-89), empresa
contratada. - Receber pagamentos relativos à parcela do objeto do Convênio 50/2008 (Siafi 625894),
maior que a efetivamente executada;
Nexo causal:
a) A realização de pagamento relativo à parcela do objeto do Convênio 50/2008 (Siafi 625894),
maior que a efetivamente executada, resultou em prejuízo equivalente à diferença entre o valor pago e
o valor correspondente à parcela executada;
b) O recebimento de pagamento relativo à parcela do objeto do Convênio 50/2008 (Siafi
625894), maior do que a efetivamente executada, resultou em prejuízo equivalente à diferença entre o
valor pago e o valor correspondente à parcela executada;
41.2. encaminhar cópia da presente instrução aos responsáveis para subsidiar a elaboração das
alegações de defesa;
41.3. Informar aos responsáveis que:
a)
caso venham a ser condenado pelo Tribunal, o débito ora apurado será acrescido de juros
de mora, desde a data da ocorrência até a data do recolhimento, nos termos do § 1º do art. 202 do
RI/TCU.
b)
o recolhimento tempestivo do débito somente saneará o processo caso seja reconhecida a
sua boa-fé e não se constate outra irregularidade nas contas, nos termos do art. 12, inciso VI, da
Resolução-TCU 170/2004.
c)
o não atendimento à citação implicará revelia, para todos os efeitos, dando-se
prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, inciso VII, da Resolução-TCU 170/2004.”
10. Com a subida dos autos a meu Gabinete, para pronunciamento, e considerando a
necessidade de se estabelecer o devido contraditório, em observância ao devido processo legal, restituí
o feito à SecexTCE para que, com fulcro nos arts. 10, § 1º, e 11 da Lei 8.443/1992 realizasse a citação
solidária dos responsáveis arrolados, conforme proposto (Despacho de peça 43).
11. Concluída a nova etapa de contraditório, vieram aos autos as alegações de defesa da
responsável, Sra. Jandira Soares Silva Xavier, examinadas na derradeira instrução produzida pela
SecexTCE à peça 67, que contou com o de acordo da diretoria da unidade e do respectivo titular da
secretaria (peças 68/69). Reproduzo a seguir referida instrução de peça 67:
“INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração Nacional
em desfavor da Sra. Jandira Soares Silva Xavier, ex-prefeita de Baianópolis/BA (gestão 2005-2012),
em razão da execução parcial do objeto do Convênio 50/2008 (Siafi 625894), celebrado com o
Ministério da Integração Nacional e aquele município, tendo por objeto a reconstrução de três pontes,
nas localidades de Rio dos Amigos, Mutumba e Boa Esperança (peça 1, p. 105).
HISTÓRICO
2.
Conforme disposto na cláusula quarta do termo de convênio, foram previstos
R$ 315.000,00 para a execução do objeto, dos quais R$ 300.000,00 seriam repassados pelo concedente
e R$ 15.000,00 corresponderiam à contrapartida (peça 1, p. 108).
3.
O Siafi registra a celebração de termo aditivo, no valor de R$7.141,14 (peça 2, p. 349),
cujo termo não consta dos autos. Na peça 2, p. 112, fica esclarecido tratar-se dos rendimentos de
aplicação financeira.
4.
Os recursos federais foram repassados em parcela única, mediante a Ordem Bancária
2008OB901886, no valor de R$ 300.000,00, emitida em 25/6/2008. Os recursos foram creditados na
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conta específica (Banco do Brasil, agência 1486-9, conta corrente 10644-5) em 1/7/2008, conforme
extrato assente na peça 1, p. 342.
5.
O convênio vigeu no período de 25/6/2008 a 30/5/2009, conforme cláusula terceira do
ajuste (peça 1, p. 108) e 1º e 2º termos aditivos (peça 1, p. 130 e 153), e previa a apresentação da
prestação de contas até 30 dias contados da data do término da vigência.
6.
Conforme o repassador dos recursos, após inspeção in loco, constatou-se que houve uma
redução de 17% no objeto conveniado, conforme assente no Relatório de Inspeção 076/2011-ASR
(peça 2, p. 82):
I
tem

.1

1
Reconstrução da
Angicos

m
00

42,

Reconstrução da Ponte Comunidade Mutumba

m
00

63,

2

2
Reconstrução da Ponte Comunidade Boa
Esperança

m
00

35,

2

2

Ponte Comunidade

n
de

Qu
Qua
U
ant.
a nt.
executar executada

2

.1
.3

Discriminação dos serviços

Total
(%)
executado

36,00

85,00

54,00

85,00

12,00

34,00

Memória de Cálculo
A: Ponte comunidade de Angicos:
Previsto reconstrução de 42,00 m2, executado apenas 36,00 m2
Valor total para 42,00 m2 = R$123.185,29
Valor por m2 = R$2.932,98
Valor executado da obra = 36,00 m2 x R$ 2.932,98 = R$105.587,28
B: Ponte Comunidade de Mutumba:
Previsto reconstrução de 63,00 m2, executado apenas 54,00 m2
Valor total para 63,00 m2 = R$ 175.602,08
Valor por m2 = R$ 2.787,33
Valor executado da obra = 54,00 m2 x R$ 2.787,33 = R$ 150.515,82
C: Ponte Comunidade de Boa Esperança:
Previsto reconstrução de 35,00 m2, executado apenas 12,00 m2
Valor total para 35,00 m2 = R$ 16.212,63
Valor por m2 = R$ 463.21
Valor executado da obra = 12,00 m2 x RS 463,21 = R$ 5.558,52
TOTAL REALIZADO DE OBRA = RS 261.661,62
TOTAL PREVISTO DE OBRA - RS 315.000,00
Percentuais: executado = 83%
não executado = 17%

7.

Questionado, o município de Baianópolis/BA sustentou que (peça 2, p. 94):

O valor de aproximadamente 17% (dezessete por cento) informado como não aplicado, fora utilizado nas
execuções das ampliações das alturas dos pilares e profundidades das fundações das pontes de Angico e
Mutumba, visto que tais valores existentes nos projetos apresentados não condisseram com os valores em
campo, talvez por uma falha no perfil topográfico, tendo, com isto, que sofrer alterações, bem como a alteração
no valor da aquisição das vigas metálicas, visto que na região inexistia fornecedores para tal. (sic)

8.
O concedente, após a análise das justificativas apresentadas pelo município e considerando
não terem sido apresentados os projetos executivos que confirmassem o que foi executado e
apresentado em Planilhas e Orçamentos, manteve a diferença apontada (16,9328%) bem como o
correspondente débito de R$ 53.338,28 (peça 2, p. 106).
9.
Em nova análise, constante da Informação Financeira 115/2012/CAPC/CGCONV
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/DGI/DSECEX/MI (peça 2, p. 112), o concedente retificou o valor do débito:
Valor
Convênio (R$)

Recursos

do

Percentual não
Valor
executado
glosado (R$)

Federal

300.000,00

16,9328%

50.798,46

Contrapartida

15.000,00

16,9328%

2.539,92

7.141,14

16,9328%

(1.209,19)

Rendimento
financeira

de

aplicação

10. Segundo o concedente, o valor de R$ 1.209,19 deve ser estornado do débito, para evitar
cobrança em duplicidade, uma vez que já está sendo solicitada a devolução de R$ 50.798,46 corrigidos
monetariamente.
11. Ainda na mencionada análise (peça 2, p. 112), o concedente anotou que: (i) houve devolução
de saldo de convênio; (ii) as despesas registradas na relação de pagamento foram devidamente
identificadas nos extratos da consta específica; (iii) a contrapartida, apesar de não ter sido depositada
em sua totalidade na conta específica, foi comprovada na Nota Fiscal 1368; e (iv) foi realizado o
devido processo licitatório, que culminou com a contratação da empresa Aratu Empreendimentos
Comerciais e Serviços Ltda.
12. Notificado novamente do débito (peça 2, p. 125), o município apresentou as seguintes
alegações (peça 2, p. 133):
a) a obra da ponte localizada na Comunidade Boa Esperança não seria reconstrução e sim
reforma, o que poderia ser verificado ao se analisar a composição dos itens do projeto básico e se
constatar a ausência de itens necessários, tais como, mesoestrutura, superestrutura, tabuleiro, itens que
estariam presentes nos projetos básicos das outras duas pontes; ademais, o próprio valor desta ponte
seria bem inferior aos das demais, o que confirmaria a tese de que o projeto básico teria se tratado de
uma reforma;
b) na inspeção realizada pelo concedente houve equívoco quanto às medidas realizadas;
c) os valores por m2 apresentados pelo Ministério da Integração seriam abusivos. apresentou
nova memória de cálculo para o valor glosado, concluindo que o valor do débito não poderia passar de
R$ 12.980,80, ou seja, 4,12% do total conveniado de R$ 315.000,00 (peça 2, p. 140/141);
d) se houve diferença na metragem, essa diferença teria ocorrido somente no item ‘tabuleiro’,
referente às pontes de Rio dos Angicos e Mutumba e, no caso da ponte de Boa Esperança, não se
trataria de reconstrução, mas de reforma na estrutura de alvenaria de pedra, e em nenhum item se
trataria de concreto armado, e que deveria ser levado em consideração que, nesta obra, no leito do rio,
foi colocada uma camada de alvenaria de pedra argamassada, formando uma pequena contenção ou
barragem para reter parte da água.
13. Na análise das informações trazidas pelo convenente, o Ministério da Integração Nacional,
em parecer lançado na peça 2, p. 155, asseverou que: (i) na inspeção o engenheiro chegou à diferença
questionada utilizando uma trena: mediu o comprimento e a largura das pontes, e, ao multiplicar as
dimensões aferidas, chegou ao resultado explanado; (ii) o convenente acompanhou toda a inspeção e
não questionou a metodologia adotada; e (iii) caberia ao convenente, ao questionar a forma de
medição, demonstrar a metragem correta. Assim, manteve o débito apontado.
14. O convenente foi novamente notificado do débito (peça 2, p. 157-167) e de sua inscrição no
Cadin (peça 2, p. 186). Em resposta, limitou-se a solicitar o valor atualizado do débito (peça 2, p.
194).
15. Ao prestar a informação requerida, o concedente excluiu o valor referente à contrapartida e
parte dos rendimentos de aplicação financeira (peça 2, p. 197):
Dat

Val

D

Referente
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a

or

/C

25/
6/2008

50.
798,46

D

11/
3/2010

6.9

D

Rendimento de aplicação financeira

78,00

11/
3/2010

1.2

C

Estorno rendimento de aplicação financeira sobre o valor glosado.

09,19

Glosa de 16,9328% sobre a parcela do concedente em decorrência
de diferença nas metragens das pontes.

16. Constam dos autos, o Relatório do Tomador de Contas (peça 2, p. 327), Relatório de
Auditoria do Órgão de Controle Interno (peça 2, p. 354), o Certificado de Auditoria (peça 3, p. 2), o
Pronunciamento do Dirigente do Órgão de Controle Interno (peça 3, p. 3) e o Pronunciamento
Ministerial (peça 3, p. 7).
17. No âmbito deste Tribunal, foram citados a Sra. Jandira Soares Silva Xavier, solidariamente
com a sociedade empresária Aratu Empreendimentos Comerciais e Serviços Ltda., responsável pela
execução das obras (peça 6).
18. Em cumprimento ao Despacho do Secretário (peça 8), foram expedidos os Ofícios de citação
1215/2016 (peça 10) e 1216/2016-TCU/SECEX-BA (peça 11), ambos datados de 12/6/2016.
19. O Ofício 1215/2016-TCU/SECEX-BA, destinado à citação da sociedade empresária Aratu
Empreendimentos Comerciais e Serviços Ltda., enviado ao endereço apurado na base de dados da
Receita Federal (peça 9), foi devolvido com a informação aposta de ‘mudou-se’ (peça 12).
20. Após as infrutíferas tentativas de apurar o endereço atual da empresa, relatadas na peça 42, a
Unidade Técnica promoveu a citação da sociedade empresária por meio do Edital 0046/2016, de
7/6/2016 (peça 21), publicado na Sessão 3 do Diário Oficial da União de 16/6/2016 (peça 23).
21. Transcorrido o prazo regimental fixado e mantendo-se inerte a aludida responsável, impõe-se
que esta seja considerada revel, dando-se prosseguimento ao processo, de acordo com o art. 12, § 3º,
da Lei 8.443/1992.
22. Cumpre salientar que 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, dar-se-á para todos os efeitos, inclusive para o julgamento pela
irregularidade das contas, como se pode facilmente deduzir.
23. A Sra. Jandira Soares Silva Xavier, por intermédio do expediente constante da peça 20,
juntou aos autos as suas alegações de defesa, arguindo, em síntese, que:
a) consoante o disposto no art. 16, § 2º, da Lei 8.443/1992, a responsabilidade solidária
somente pode ser atribuída ao agente público que praticou o ato irregular;
b) a responsabilização civil nos processos no âmbito dos tribunais de contas surge quando
o gestor provoca ou contribui para a ocorrência de prejuízo aos cofres públicos, ao violar normativos
legais, regulamentares ou convencionais aplicáveis ao caso concreto, e isto jamais foi demonstrado nos
autos;
c) adotou todos os cuidados necessários para o devido cumprimento do convênio: todos os
procedimentos exigidos por lei foram adotados, tais como o Processo Administrativo (13/2008) para a
realização da licitação, Tomada de Preço 001/2008, processos de pagamento, dentre outros; a empresa
vencedora do certame emitiu todas as notas fiscais, onde resta demonstrado que os pagamentos foram
realizados de acordo com a medição das obras, bem como foram recolhidos todos os impostos devidos;
d) a fiscalização das obras foi realizada por engenheiro da prefeitura, o mesmo que assinou
as planilhas relativas ao orçamento das obras (peça 20, p. 7). inexiste culpa que lhe possa ser imputada,
pois, para evitar qualquer negligência, imprudência ou imperícia, além de adotar todos os
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procedimentos legais e contratuais exigidos, exigiu que um servidor, qualificado para tanto,
acompanhasse todas as etapas das obras. resta demonstrada a ausência de um dos elementos
necessários à existência da responsabilidade do agente público: a culpa;
e) todas as obras foram concluídas, e são ainda hoje utilizadas diuturnamente pelos
moradores daquelas localidades a higidez das obras foi atestada pelo mencionado engenheiro fiscal da
prefeitura;
f) cumpriu com o exigido no art. 67 da Lei 8.666/93, quando determino que o engenheiro
fiscal da prefeitura acompanhasse e fiscalizasse a execução das obras;
g) ressalta o teor do Acórdão 1296/2015-TCU-Plenário (relatado pelo Exmo. Ministro José
Múcio Monteiro), para afirmar que, de acordo com as exigências inerentes àquela decisão, bem como
nos documentos anexos à TCE, fica devidamente demonstrada a sua postura proba e eficiente quanto à
gestão e execução do Convênio 050/2008.
24. A instrução da peça 27 analisou as alegações apresentadas pela Sra. Jandira Soares Silva
Xavier, nos termos do excerto a seguir:
26. A ex-gestora não logrou trazer aos autos prova de que tenha apresentado ao concedente proposta de
alteração do objeto pactuado no ajuste. Limitou-se a tentar transferir ao engenheiro por ela designado para
acompanhar e fiscalizar a execução das obras a responsabilidade pelas irregularidades apontadas pelo
concedente na execução do ajuste.
27. A Cláusula Sexta do termo do ajuste dispôs textualmente que (peça 1, p. 109):
CLÁUSULA SEXTA - ALTERAÇÃO DO CONVÊNIO
Este Convênio poderá ser alterado mediante proposta do CONVENENTE, devidamente formalizada e
justificada, a ser apresentada ao CONCEDENTE para análise e decisão, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias
antes do término da vigência, sendo vedada a alteração do objeto descrito na CLÁUSULA PRIMEIRA.
28. Logo, diferentemente do que aduz a indigitada, a sua responsabilidade pelas irregularidades
tratadas na presente TCE é claramente objetiva, na medida em que, ao reduzir a meta física sem a prévia
autorização do órgão concedente, não respeitou as disposições expressas na Cláusula Sexta do convênio.
29. A alegada necessidade de alteração do objeto, com a redução das dimensões das pontes,
obrigatoriamente deveria ter sido comunicada ao concedente, para que, se autorizada, fosse firmado o pertinente
Termo Aditivo, o que não ocorreu.
30. Portanto, as alegações de defesa apresentadas pela ex-prefeita Jandira Soares Silva Xavier não
merecem prosperar, uma vez que não tem o condão de justificar a redução da meta física pactuada no convênio
sem a prévia autorização do órgão concedente.

25. A respectiva proposta de encaminhamento (peça 27, p. 6-7) sugeriu considerar revel a
sociedade empresária Aratu Empreendimentos Comerciais e Serviços Ltda. (CNPJ 06.890.563/000189), nos termos do art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares suas contas e as da Sra. Jandira
Soares Silva Xavier, condenando-as, solidariamente, ao pagamento da dívida e, ainda, com aplicação
de multa.
26. Os dirigentes de instâncias superiores da Secex-BA anuíram com essa proposta (peças 28 e
29). O MP/TCU também consentiu com a proposta formulada pela Secex-BA (peça 30).
27. Em Despacho da peça 31, o Exmo. Ministro-Relator Augusto Sherman Cavalcanti fez breve
resumo dos fatos e se pronunciou no sentido do retorno dos autos para saneamento, mediante
diligências que entendeu necessárias, nos termos do excerto a seguir:
11. Pesquisa realizada nesta data ao sítio da Justiça Federal na Internet (www.jfba.jus.br) revela que a
ação judicial movida pela responsável, com vistas à anulação do processo administrativo e respectivos pareceres
que resultaram na instauração desta tomada de contas especial, foi levada a termo, tendo o magistrado proferido
sentença judicial favorável ao pleito da ex-prefeita, em 1º/12/2017, em cuja parte dispositiva se lê o seguinte:
‘Posto isso, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO deduzido na inicial, para o fim de desconstituir a
decisão emanada do Processo nº 59050.002919/2007-70 e reconhecer o cumprimento do Convênio nº 50/2008MI, firmado entre o Município de Baianópolis/BA, extinguindo o feito com resolução do mérito, art. 487, I do
CPC.’
(in:
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https://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?proc=00005878520134013303&secao=BES&pg
=1&enviar=Pesquisar).
12.
Da leitura da referida sentença, verifico que houve a realização de perícia judicial, cujo laudo
pericial serviu de base para a decisão do magistrado.
13.
Em que pese a independência das instâncias judicial e administrativa, bem como o fato de que a
União apresentou recurso de apelação contra essa sentença, que se encontra, portanto, sob efeito suspensivo,
resta induvidosa, a meu ver, a importância de referido laudo pericial para a formação de convicção definitiva de
mérito sobre as presentes contas, ensejando o cotejamento desse laudo e da sentença com os demais elementos
constantes desta tomada de contas especial, face, inclusive e especialmente, o princípio da verdade material.
14.
Destarte, tendo por norte esse princípio, entendo que para o saneamento do feito e apreciação de
mérito destas contas se faz necessário a juntada a este processo de cópia do referido laudo pericial e da sentença
proferida em primeira instância, incluindo-se as razões recursais apresentadas na atual etapa processual do
processo judicial, a fim de que se chegue a uma segura decisão de mérito acerca da regularidade ou
irregularidade das contas da responsável.
14.
Assim, com fundamento nos arts. 10, § 1º, e 11 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 157 do Regimento
Interno/TCU, determino, preliminarmente, à Secex/BA que:
14.1 – faça juntada a estes autos de cópia da sentença judicial havida em primeira instância da Justiça
Federal no processo 0000587-85.2013.4.01.3303;
14.2 – diligencie à Advocacia-Geral da União com vistas a obter cópia do processo judicial em questão,
ou cópia do laudo pericial judicial produzido anteriormente à sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal
da Justiça Federal, Subseção Judiciária de Barreiras/BA, relativo ao processo 000587-85.2013.4.01.3303,
juntamente com as peças processuais produzidas por aquele órgão jurídico na defesa dos interesses da União,
incluindo aquela relativa ao recurso de apelação interposto, bem como das respectivas razões e contrarrazões
recursais apresentadas pelas partes;
14.3 – caso as informações requeridas no subitem anterior se revelem indisponíveis ou insuficientes,
requeira diretamente à Justiça Federal, mediante a realização de diligência, cópia do referido processo judicial;
14.4 – reinstrua o feito procedendo-se a análise da documentação obtida, em confronto com as demais
constantes destes autos, de forma a conduzir ao juízo de mérito sobre estas contas, devolvendo os autos ao
Ministério Público/TCU, para novo pronunciamento, nos termos do art. 81 da LO/TCU;
14.5 – sem embargo dessas medidas, caso a análise conduza à manutenção da proposição anterior de
julgamento pela irregularidade das contas, com condenação em débito, haverá a secretaria que ofertar às partes
nova oportunidade de pronunciamento, incluindo sobre os novos elementos juntados aos autos, para garantia do
contraditório e ampla defesa, considerando o disposto no art. 298 do Regimento Interno, os artigos 9º e 10 do
CPC, a seguir explicitados, e o disposto na jurisprudência deste Tribunal, cujos acórdãos são também
especificados a seguir:
‘Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.’
‘Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do
qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva
decidir de ofício.’,
‘Deve-se promover novamente o contraditório no caso de juntada aos autos, após ou concomitantemente à
realização de audiência ou citação dos responsáveis, de novos documentos que lhes sejam desfavoráveis’.
(enunciado associado ao Acórdão 3.615/2015-Primeira Câmara – Jurisprudência Selecionada)
‘1. Na instrução dos processos de controle externo, as diligências necessárias ao saneamento dos indícios
de irregularidades em apuração devem ser realizadas previamente ao exercício do contraditório dos responsáveis
e interessados (audiência, citação e oitiva do art. 250, § 6º do Regimento Interno do TCU).
2.
Caso seja necessária a realização de nova diligência após o chamamento das partes, deve a unidade
técnica avaliar a repercussão dos novos documentos na situação processual individual de cada responsável ou
interessado, promovendo novamente o contraditório se a documentação puder fundamentar proposta de mérito
desfavorável à parte.’ (Sumário - Acórdão 1.601/2014-TCU-Plenário).

28. Em cumprimento à determinação dos itens 14.1 e 14.2 do Despacho do Exmo. MinistroRelator Augusto Sherman Cavalcanti indicado no item 27 anterior:
28.1 Foi juntada aos autos a cópia da sentença judicial havida em primeira instância da Justiça
Federal no processo 0000587-85.2013.4.01.3303 (peça 32)
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28.2. Mediante Ofício 1688/2018-TCU/SECEX-BA, de 10/7/2018 (peça 33 – AR peça 34) e
Ofício 2413/2018-TCU/SECEX-BA, de 01/11/2018 (peça 35 – AR peça 38), foi efetuada diligencia à
Advocacia-Geral da União solicitando cópia do processo judicial 0000587-85.2013.4.01.3303, ou
cópia do laudo pericial judicial produzido anteriormente à sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara
Federal da Justiça Federal, Subseção Judiciária de Barreiras/BA, relativo ao processo 00058785.2013.4.01.3303, juntamente com as peças processuais produzidas por aquele órgão jurídico na
defesa dos interesses da União, incluindo aquela relativa ao recurso de apelação interposto, bem como
das respectivas razões e contrarrazões recursais apresentadas pelas partes. A diligência foi atendida
mediante Ofício 5681/2018-AGU/PU/BA-NL (peça 36, p.1), acompanhado dos documentos da peça
36, p. 2-511, e da peça 37.
29. Em cumprimento à determinação dos itens 14.4 do Despacho do Exmo. Ministro-Relator
Augusto Sherman Cavalcanti indicado no item 27 anterior, o processo foi reinstruído (peça 40), nos
termos do excerto a seguir:
29.
Antes da análise da documentação que foi obtida, indicada no item 28 anterior, é importante
destacar que, conforme informações do item 6 anterior, de forma equivocada, o Relatório de Inspeção in loco
076/2011-ASR (peça 2, p. 82-85) indicou a área a executar de 42,00 m² de Reconstrução da Ponte de Angicos;
63,00 m² de área a executar na Reconstrução da Ponte Mutamba; e 35,00 m2 de área a executar na Reconstrução
da Ponte Comunidade Boa Esperança. Essas áreas das 3 (três) pontes que também foram indicadas no campo
‘identificação do Objeto’ do Plano de Trabalho (peça 1, p. 20) não são corretas:
O PROJETO VISA A RECONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES NO MUNICÍPIO DE
BAIANÓPOLIS - BA. SENDO: UMA NA LOCALIDADE DE RIO DOS ANGICOS COM 42,00 m2, UMA
NA LOCALIDADE DE MUTAMBA COM 63,00 m2 E A ULTIMA NA LOCALIDADE DE BOA
ESPERANÇA COM 35,00 m2
29.1. Tais informações são equivocadas, pois as planilhas orçamentárias dos Projetos Básicos (PB), que
fazem parte do Plano de Trabalho, comprovam que a área da Ponte no Rio dos Angicos é de 48,00 m² e não de
42,00 m2, a área da Ponte no Rio Mutumba é de 72,00 m² e não de 63,00 m2, e a área da Ponte na Boa Esperança
é de 32,00 m² e não de 35,00 m2, conforme será esclarecido a seguir:
29.1.1. Inicialmente cabe ressaltar que, conforme disposto na cláusula quarta do termo de convênio,
foram previstos R$ 315.000,00 para a execução do objeto, dos quais R$ 300.000,00 seriam repassados pelo
concedente e R$ 15.000,00 corresponderiam à contrapartida (peça 1, p. 108). O valor conveniado de R$
315.000,00 foi obtido com base na soma das planilhas orçamentárias dos Projetos Básicos (PB): R$ 123.185,29
referente ao PB da Ponte no Rio dos Angicos (peça 1, p. 50) + R$ 175.602,08 referente ao PB da Ponte no Rio
Mutamba (peça 1, p.51) + R$ 16.212,63 referente ao PB da Ponte na Boa Esperança (peça 1, p.52).
a) PONTE NO RIO DOS ANGICOS: A área da Ponte no Rio dos Angicos é de 48,00 m², pois,
conforme indicado na Planilha orçamentária do Projeto Básico da Ponte no Rio dos Angicos, o item do Serviço
01.02 LOCAÇÃO DA OBRA tem a quantidade de 48,00 m²; o item do Serviço 05.04 ESCORAMENTO DO
TABULEIRO tem a quantidade de 48,00 m²; e também o item do Serviço 06.01 LIMPEZA DA OBRA tem a
quantidade de 48,00 m²:
Planilha orçamentária do Projeto Básico da Ponte no Rio dos Angicos (peça 1, p.50):
(...)
b) PONTE NO MUTAMBA: A área da Ponte no Rio Mutamba é de 72,00 m², pois, conforme indicado
na Planilha orçamentária do Projeto Básico da Ponte no Rio Mutamba, o item do Serviço 01.02 LOCAÇÃO DA
OBRA tem a quantidade de 72,00 m²; o item do Serviço 05.04 ESCORAMENTO DO TABULEIRO tem a
quantidade de 72,00 m²; e também o item do Serviço 06.01 LIMPEZA DA OBRA tem a quantidade de 72,00
m²:
Planilha orçamentária do Projeto Básico da Ponte no Mutamba (peça 1, p.51):
(...)
c) PONTE NA BOA ESPERANÇA: A área da Ponte no Rio Nova Esperança é de 32,00 m², pois,
conforme indicado na Planilha orçamentária do Projeto Básico da Ponte na Boa Esperança, o item do Serviço
01.02 LOCAÇÃO DA OBRA tem a quantidade de 32,00 m²; e também o item do Serviço 06.01 LIMPEZA DA
OBRA tem a quantidade de 32,00 m²:
Planilha orçamentária do Projeto Básico da Ponte na Boa Esperança (peça 1, p.52):
(...)
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ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO INDICADA NO ITEM 28 ANTERIOR, QUE FORAM OBTIDAS
EM CUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO DOS ITENS 14.1 E 14.2 DO DESPACHO DO EXMO.
MINISTRO-RELATOR AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI
LAUDO DO PERITO DO JUÍZO ACERCA DO OBJETO DO CONVÊNIO 050/2008-MI (PEÇA 37, P.
6-33)
30.
Referido Laudo serviu de base para Decisão favorável à responsável em primeira instância da
Justiça Federal, no processo 000587-85.2013.4.01.3303, na ação judicial que moveu contra a união, com vistas
à anulação do processo administrativo e respectivos pareceres que resultaram na instauração desta tomada de
contas especial.
PONTE DOS ANGICOS.
(...)
32.3. Portanto, como ficou comprovado era prevista a execução de 48,00 m2 da Ponte no Rio dos
Angicos, não sendo verdadeiras as conclusões do Perito do Juízo, de que:
Observa-se que a previsão de custo total de R$123.185,29 para a construção de 42,00 m2 geraria um
custo geral por m2 da obra em R$ 2.932,98 (sic)
CONSTATOU-SE
Na execução houve redução do custo de construção, quando a previsão era de construir 42.00 m 2, no
físico foi construída uma ponte de 45,68m², portanto, com uma área a mais executada na Ponte dos Angicos de
3,68m², gerou uma redução no custo previstos do m2, realizando a obra à um custo m2 de RS 2.696,70 (sic)
PONTE DA MUTAMBA.
(...)
34.3. Portanto, como ficou comprovado era prevista a execução de 72,00 m2 da Ponte no rio dos
Mutamba, não sendo verdadeiras as conclusões do Perito do Juízo, de que:
Observa-se que a previsão de custo total de R$175.602,08 para a construção de 63,00 m2 geraria um
custo geral de por m2 da obra em R$ 2.787,33
CONSTATOU-SE
Na execução houve redução do custo de construção, quando a previsão era de construir 63,00 m², no
físico foi construída uma ponte de 70,40 m², portanto, com uma área a maior executada na Ponte da Mutamba
de 7,40 m², gerou uma redução no custo previsto do m², realizando a obra à um custo m2 de RS 2.494.34
PONTE BOA ESPERANÇA.
(...)
36.
As conclusões do Laudo Pericial acerca da Ponte na Boa Esperança são equivocadas, indicando a
inexistência de débito, com intervenção apenas das alas externas em pedra (grifei), e não uma reconstrução
total da ponte. Ao contrário do informado, há débito sim, devendo serem glosados os serviços do item 01.02 da
Planilha orçamentária do Projeto Básico da Ponte na Boa Esperança, de locação da obra = área do tabuleiro =
área da ponte (32 m2), no valor total de R$ 208,00, que não foi executado. E também o item 05.01 da referida
planilha, de limpeza da obra = área do tabuleiro = área da ponte (32 m 2), no valor de R$ 42,24, pois não existe
limpeza de algo que não foi executado. Portanto, em relação à Ponte na Boa Esperança, devem ser glosados R$
250,42 de serviços que não foram executados (R$ 208,00 + R$ 42,24).
Planilha orçamentária do Projeto Básico da Ponte na Boa Esperança (peça 1, p.52):
(...)
SENTENÇA JUDICIAL HAVIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NO
PROCESSO 0000587-85.2013.4.01.3303
37. Referido Laudo do perito do juízo acerca do objeto do convênio 050/2008-MI, que, conforme foi
demonstrado, possui erros e, com conclusões incorretas, serviu de base para Decisão favorável à responsável em
primeira instância da Justiça Federal, no processo 000587-85.2013.4.01.3303, na ação judicial que moveu
contra a União, com vistas à anulação do processo administrativo e respectivos pareceres que resultaram na
instauração desta tomada de contas especial (peça 37, p. 49-59), (...)
(...)

38. Tendo em vista que, conforme ficou comprovado no item 29 anterior, a quantidade a
executar na Reconstrução da Ponte Comunidade de Angicos é de 48,00 m² e não de 42,00 m2, a área
da reconstrução da Ponte no Rio Mutamba é de 72,00 m² e não de 63,00 m2, corrigindo os percentuais
não executados da obra referentes a essas duas pontes no quadro do item 6 anterior, tem-se:
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38.1. Quanto à Ponte Comunidade Boa Esperança, conforme demonstrado no item 36 anterior, deve ser
glosado R$ 250,42 de serviços que não foram executados (R$ 208,00 + R$ 42,24), referente aos seguintes itens
da Planilha orçamentária do Projeto Básico: 01.02 de locação da obra = área do tabuleiro = área da ponte (32
m2), no valor total de R$ 208,00, que não foi executado. E também o item 05.01, de limpeza da obra = área do
tabuleiro = área da ponte (32 m2), no valor de R$ 42,24, pois não existe limpeza de algo que não foi executado.
38.2 E, portanto, os valores a serem glosados são os seguintes:
38.2.1. Ponte comunidade de Angicos:
Previsto reconstrução de 48,00 m2, executado apenas 36,00 m2
Valor total para 48,00 m2 = R$123.185,29
Valor por m2 = R$2.566,39
Valor não executado da obra = 12,00 m2 x R$ 2.566,39 = R$ 30.796,32
38.2.2. Ponte Comunidade de Mutamba:
Previsto reconstrução de 72,00 m2, executado apenas 54,00 m2
Valor total para 72,00 m2 = R$ 175.602,08
Valor por m² = R$ 2.438,92
Valor não executado da obra = 18,00 m2 x R$ 2.438,92 = R$ 43.900,52
38.2.3. Ponte Comunidade de Boa Esperança:
Valor não executado da obra = R$ 250,42
39. Portanto, foi apurado o dano a valores originais ao erário decorrente de pagamento por serviços não
executados à empresa Aratu Empreendimentos Comerciais e Serviços Ltda., no valor de R$ 74.947,26, com
aproveitamento da parcela executada, de responsabilidade da Sra. Jandira Soares Silva Xavier (CPF
600.529.455-53), ex-Prefeita do Município de Baianópolis-BA, e da empresa Aratu Empreendimentos
Comerciais e Serviços Ltda. (CNPJ 06.890.563/0001-89).

29.1. A respectiva proposta de encaminhamento da instrução da peça 40 foi:
41.1 realizar a seguinte citação:
i) solidária da Sra. Jandira Soares Silva Xavier (CPF 600.529.455-53) ex-Prefeita do Município de
Baianópolis-BA e da empresa Aratu Empreendimentos Comerciais e Serviços Ltda. (CNPJ 06.890.563/000189), 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 e/ou recolham, solidariamente, aos
cofres do Tesouro Nacional, a quantia abaixo indicada, atualizada monetariamente a partir da respectiva data até
o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, em decorrência de pagamento por serviços não
executados à empresa Aratu Empreendimentos Comerciais e Serviços Ltda. com recursos repassados pelo
Ministério da Integração Nacional, mediante o Convênio 50/2008 (Siafi 625894):
VALOR
DATA
DA
ORIGINAL (R$)
OCORRÊNCIA
74.947,26 (D)
01/07/2008
Valor atualizado até 25/05/2020: R$ 141.178,15
Dispositivos violados: arts. 37, caput c/c. 70, § único, da Constituição Federal/1988; art. 93 do DecretoLei 200, de 25/2/1967; arts. 66 do Decreto 93.872/1986; arts. 62 e 63 da Lei 4.320/1964.
Irregularidade: inexecução parcial do objeto do Convênio 50/2008 (Siafi 625894), com aproveitamento
útil da parcela executada;
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Evidências: Relatório de Inspeção 076/2011-ASR (peça 2, p. 82); Planilhas orçamentárias dos Projetos
Básicos (PB), que fazem parte do Plano de Trabalho (peça 1, p. 50-52).
Condutas:
a) Sra. Jandira Soares Silva Xavier (CPF 600.529.455-53), ex-Prefeita do Município de Baianópolis-BA
(gestão 2005-2012) - Realizar pagamentos a empresa Aratu Empreendimentos Comerciais e Serviços Ltda.
relativos à parcela do objeto do Convênio 50/2008 (Siafi 625894) maior que a efetivamente executada;
b) Aratu Empreendimentos Comerciais e Serviços Ltda. (CNPJ 06.890.563/0001-89), empresa contratada.
- Receber pagamentos relativos à parcela do objeto do Convênio 50/2008 (Siafi 625894), maior que a
efetivamente executada;
Nexo causal:
a) A realização de pagamento relativo à parcela do objeto do Convênio 50/2008 (Siafi 625894) maior que
a efetivamente executada resultou em prejuízo equivalente à diferença entre o valor pago e o valor
correspondente à parcela executada;
b) O recebimento de pagamento relativo à parcela do objeto do Convênio 50/2008 (Siafi 625894), maior
do que a efetivamente executada, resultou em prejuízo equivalente à diferença entre o valor pago e o valor
correspondente à parcela executada;
(...)

30. Os dirigentes de instâncias superiores da Secex-TCE anuíram com essa proposta (peças 41 e
42).
31. Em Despacho da peça 43, o Exmo. Ministro-Relator Augusto Sherman Cavalcanti fez breve
resumo dos fatos, e determinou a citação solidária dos responsáveis arrolados, conforme proposto à
peça 40.
32. O Ofício 29779/2020-TCU/Seproc, destinado à citação da sociedade empresária Aratu
Empreendimentos Comerciais e Serviços Ltda., enviado ao endereço apurado na base de dados da
Receita Federal (peça 45), foi recebido, conforme AR (peça 48).
33. Transcorrido o prazo regimental fixado e mantendo-se inerte a aludida responsável, impõe-se
que ela seja considerada revel, dando-se prosseguimento ao processo, de acordo com o art. 12, § 3º, da
Lei 8.443/1992.
34. A Sra. Jandira Soares Silva Xavier, mediante ofícios das peças 50 e 65, datados de
24/07/2020, acompanhada dos documentos das peças 51 a 63, apresentou suas alegações de defesa.
ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE
35. 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, conforme
demonstrado no item 5 anterior, a vigência do Convênio foi até 30/05/2009 e o Despacho do Secretário
da Secex-BA que determinou a citação dos responsáveis é datado de 09/05/2016 (peça 8).
35.1. Verifica-se que o valor atualizado do débito apurado (sem juros) em 1º/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.
EXAME TÉCNICO
Alegações de defesa apresentadas pela responsável Jandira Soares Silva Xavier:
36. Inicialmente, alega que a controvérsia da lide é devida ‘a um pequeno equívoco material na
elaboração do instrumento contratual do Convênio 50/2008 (Siafi 635894) porque embora o termo de
contrato se referisse à RECONSTRUÇÃO de 03 (três) pontes na Zona Rural do Município de
Baianópolis, apenas 02 (duas) pontes foram reconstruídas e 01 (uma) REFORMADA! ‘. (sic)
36.1. Ainda, segundo a indigitada, ‘Tal erro contratual ocasionou na apuração de uma suposta
inexecução de 17% do projeto originário firmado junto ao Ministério da Integração Nacional,
ensejando, inclusive, na instauração deste procedimento de controle externo’.
37. Defende que a Tomada de Contas deve ser sobrestada:
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a fim que seja cumprido o comando judicial da sentença de mérito nos autos da Ação Declaratória de nº
0000587-85.2013.4.01.3303, decisum este vigente, eficaz e válido até o definitivo pronunciamento do C.
Tribunal Regional Federal da 1ª Região, onde se encontra pendente de julgamento a Apelação interposta,
observando-se, assim, os corolários do Estado Democrático de Direito e da harmonia e independência do
Poderes da República, sobretudo a soberania das decisões do Poder Judiciário

37.1. Defende ainda que ‘o comando judicial foi direcionado à União para que anulasse, por
seus Órgãos e prepostos, incluindo esse E. TCU, o Processo nº 59050.002919/2007-70 e reconhecesse
o cumprimento do Convênio nº 50/2008- MI, firmado entre o Município de Baianópolis/BA ‘.
37.2. Ainda segundo a indigitada:
a continuidade da tramitação do processo de Tomada de Contas em testilha, sem a observância do quanto
já decidido na sentença judicial, atenta contra o Regime Democrático e o próprio Estado Democrático de
Direito, pois nega a soberania das decisões do Poder Judiciário, vulnerando a competência constitucional que
fora delimitada pelo legislador constituinte.

38. Alega que ‘o processo administrativo de Tomadas de Contas que detectou as supostas
irregularidades na execução do convênio com o Ministério da Integração Nacional foi declarado nulo
de pleno direito’. E ainda, segundo a indigitada:
tendo o MM. Juízo Federal julgado procedente a Ação nº 0000587-85.2013.4.01.3303, externando a
regularidade das contas e cumprimento do Convênio, merecendo destaque os seguintes trechos da aludida
sentença judicial:
(…) Assim, a conclusão é a de que não é juridicamente cabível impor à autora a obrigação de devolução
de valores aos cofres públicos, quando não houve apropriação ou desvio de verbas, nem desídia ou inexecução
de obra, razão pela qual a decisão obtida no Processo nº 59050.002919/2007-70 mostra-se incompatível com a
prova pericial produzido em Juízo, sob o crivo do contraditório, devendo, portanto, ser reconhecida a nulidade
de tal ato administrativo ora impugnado, por ausência de motivação. (grifei)
(…) Por conseguinte, a desconstituição do Processo n.º 59050.002919/2007-70, que determinou a
devolução de valores aos cofres públicos, inclusive com a inscrição do parte autora nos registros do SIAFI e
CADIN, é medida de rigor, sendo procedente o pedido inaugural.
(…) 3. Dispositivo Posto isso, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO o pedido deduzido na inicial, para o
fim de desconstituir a decisão emanada do Processo nº 59050.002919/2007-70 e reconhecer o cumprimento do
Convênio nº 50/2008-MI, firmado entre o Município de Baianópolis/BA, extinguindo o feito com resolução do
mérito, art. 487, I do CPC.

38.1. Alega ainda que: ‘Assim, via de consequência, todo o processo de Tomada de Contas
restou anulado, só podendo voltar a tramitar se e somente se aquela sentença for reformada’.
39. Argui que também deve ‘ser considerado para o sobrestamento dos autos é a possibilidade
de se ter o duplo ressarcimento como penalidade, o que pode caracterizar ‘bis in idem’, vedado na
nossa legislação’. E ainda, segundo a indigitada, ‘é prudente que se promova o sobrestamento do
presente processo até a decisão final de mérito da Ação Declaratória nº 0000587- 85.2013.4.01.3303,
que tramita no Poder Judiciário’.
40. Pede, caso não acolhido o pleito de sobrestamento do processo da TCE, ainda em sede de
preliminar, o arquivamento dessa Tomada de Contas:
nos termos do art. 212 do Regimento Interno do TCU, ante o exaurimento da matéria, tanto por meio
sentença judicial de mérito na Ação Declaratória de nº 0000587-85.2013.4.01.3303, quanto pela se sentença
judicial de mérito na Ação Civil Púbica tombada sob o nº 1115-85.2014.4.01.3303, tornando, assim, esse C.
TCU carecedor de interesse de agir, sobretudo em razão da estabilidade objetiva da lide no próprio bojo do
Processo nº 59050.002919/2007 do Ministério da Integração Nacional e da vedada inovação da mesma, já tendo
se operado a preclusão consumativa da matéria concernente às dimensões das áreas de intervenções das pontes,
dada a prevalência, in casu, da instância judicial sobre a instância administrativa, haja vista a soberania das
decisões do Poder Judiciário, que, no caso em comento, determinou um comando judicial (obrigação de fazer)
imperativo para que a União, por seus Órgãos e prepostos, incluindo-se o C. TCU, desconstituísse a decisão
emanada do Processo nº 59050.002919/2007 e reconhecesse o cumprimento do Convênio nº 50/2008-MI,
firmado entre o Município de Baianópolis/BA e o Ministério da Integração Nacional.

40.1. Defende ainda que ‘não compete ao E. TCU ‘a esta altura do campeonato’ sugerir uma
mudança em todo o projeto de obras, para imputar à Requerente um ônus excessivamente agressivo’
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(sic). E que ‘a perícia judicial realizada in loco não pode ser dilacerada por uma mera análise
documental intempestiva!’ (sic), e que tal ‘inovação da lide’ (sic) deve ser extirpada dos fólios do
presente processo, ‘uma vez que produzida ao arrepio do contraditório, da ampla defesa, da coisa
julgada, da segurança jurídica e da estabilidade objetiva da demanda’ (sic).
40.2. Defende ainda que ‘Não é crível que, permissa vênia, de forma absurda, ilegal, ao arrepio
do contraditório e da ampla defesa, à míngua de sequer ter sido realizada uma nova visita técnica,
esse E.TCU chancele descabida inovação da lide’. E no entendimento da indigitada:
A objurgada inovação processual (sic) muda a imputação originária, a asseverar que as dimensões seriam
outras:
Área da Ponte no Rio dos Angicos é de 48,00 m2 e não de 42,00 m²;
Área da Ponte no Rio dos Angicos é de 48,00 m2 e não de 42,00 m²;
Área da Ponte na Boa Esperança é de 32,00 m² e não de 35,00 m².
A referida suposição é nula de pleno direito, pois a pseudo alteração das dimensões das pontes (sic)
causam um suposto ônus demasiadamente pesado à Requerente, catapultando uma suposta dívida que beirava
aos R$ 50.000,00, a qual frise-se foi declarada inexistente por sentença de mérito, para a exorbitante cobrança
de aproximadamente R$ 74.000,00.

40.3. Ainda, segundo a indigitada:
Por conseguinte, considerando as flagrantes nulidades evidenciadas (sic), deve a presente Tomada de
Contas ser arquivada à luz do art. 212 do TCU, face a ausência de pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo (sic).

41. Quanto ao mérito, alega:
INOCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE. MERO ERRO MATERIAL NO PROJETO NÃO
CONDUZ À INEXECUÇÃO DO CONVÊNIO E/OU PREJUÍZO AO ERÁRIO. PERÍCIA TÉCNICA
JUDICIAL QUE NÃO FOI INVALIDADA NO FORO COMPETENTE. SENTENÇA JUDICIAL EM VIGOR
QUE RECONHECE O EFETTIVO CUMPRIMENTO E EXECUÇÃO INTEGRAL DO CONVÊNIO.
INEXISTÊNCIA DE VALORES A SEREM RESSARCIDOS E/OU GLOSADOS (SIC).

41.1. Segundo a indigitada:
como bem elucidado pelo MM. Juízo da Ação Declaratória de nº 0000587-85.2013.4.01.3303,
reconhecendo a inexistência de irregularidades na reforma das pontes da Zona Rural de Baianópolis-BA (sic),
restando, pois, evidente a ausência de anomalias na utilização do numerário disponibilizado pelo órgão federal
para a reforma das referidas pontes (sic), donde merecem destaque os seguintes trechos do decisum:
‘(…)
Todavia, como dito, a finalidade do plano de trabalho subjacente ao convênio, conforme se infere das fls.
32/34, foi cumprido na gestão da demandante. Frise-se, em relação à Ponte do Angico e da Mutamba, com
aumento da área reconstruída descrita no projeto inicial, haja vista a redução de custos. Data vênia, o mero
incremento na extensão das pontes não pode, de forma alguma, ser entendido com desvio do objeto do
convênio.’ (sic)
Os trechos destacados da sentença de mérito são auto didáticos, pois como se perceberá da simples leitura
da perícia técnica, nas pontes de Angico e Mutamba houve redução do custo do metro construído a consequente
ampliação da estrutura da ponte, não podendo tais modificações ‘para melhor’ serem interpretadas como desvio
do curso do projeto ou mesmo inexecução parcial do Convênio. (sic)
Por sua vez, tais modificações, totalmente naturais e inerente às obras em geral, sequer ensejariam a
obrigação da Requerente de ter pleiteado a alteração do projeto junto ao Ministério da Integração Nacional,
Órgão concedente do Convênio.
Outrossim, como também elucidado na sentença de mérito sob testilha, foge aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade impor à gestora um ônus demasiadamente severo em razão do mero erro
material entre ‘reforma’ e ‘reconstrução’ se a obra atingiu a sua devida função de dar funcionalidade à ponte da
Boa Esperança e segurança aos seus usuários (sic)

41.2. Ainda segundo a indigitada o Ministério da Integração Nacional aprovou a prestação de
contas da gestora à época (doc 9). E, após a aprovação nas contas, os peritos do Ministério da
Integração Nacional, durante vistoria in loco, atestaram a suposta irregularidade na execução do
convênio sob a alegação de cumprimento de apenas 83% da meta física do objeto do Convênio,
‘justamente em razão da ponte que não fora construída, mas reformada’ (sic).
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41.3. Alega que ‘diante da injustiça que lhe acometia, resolveu manejar a Ação Declaratória de
nº 0000587-85.2013.4.01.3303, para provar que NÃO COMETEU NENHUMA ANOMALIA, na
execução do convênio em tela!’ (sic)
41.4. Alega ainda que fora realizada pericia designada pelo MM Juízo (doc 5) onde foi constado:
PONTE DOS ANGICOS
-Constatou-se que:
‘Na execução houve redução do custo de construção, quando a previsão era de construir 42,00m², no
físico foi construída uma ponte de 45,68m², portanto, com uma área a mais executada na Ponte dos Angicos de
3,68m², gerou uma redução no custo previsto do m², realizando a obra a um custo m² de R$ 2.696,70.’ (sic)
PONTE DA MUTAMBA
-Constatou-se que:
‘Na execução houve redução do custo de construção, quando a previsão era de construir 63,00m², no
físico foi construída uma ponte de 70,40m², portanto uma área a maior executada na Ponte da Mutamba de
7,40m², gerou uma redução no custo previsto do m², realizando a obra a um custo m² de R$ 2.494,34’. (sic)
PONTE DA BOA ESPERANÇA
-Constatou-se que:
‘Nesse caso existe um ERRO ao apontar a obra como a ser RECOSTRUÍDA no convênio 050/200 entre o
Município de Baianópolis e o Ministério da Integração Nacional, quando a previsão era de reconstruir 35,00m²,
não poderia um custo de R$ 16.212,63 ser suficientes, projetando um custo unitário de R$ 463,18 para cada m²
da obra, incompatível com os custos encontrados previstos para reconstrução das demais pontes (Angico e
Mutamba) quando o custo unitário previsto girou em torno da média de R$ 2.860,15/m² ainda, constata-se um
equívoco com a descrição dos serviços na planilha fls. 51 do processo, como sendo apenas: SERVIÇOS
PRELIMINARES, INFRAESTRUTURA e SERVIÇOS COMPLEMENTARES, não poderia estar tratando de
uma reconstrução, pois para essa, é indispensável os serviços de MESO ESTRUTURA, SUPER ESTRUTURA
e TABULEIRO, muito embora se perceba aí também outro equívoco, pois enquanto reformaram as alas, os
serviços deveriam estar descritos como na MESO ESTRUTURA, contudo este último equívoco não
compromete a constatação aqui afirmada.
Ainda que se leve em consideração a redução de custos do m² obtido na maior redução do custo em
relação ao previsto para a reconstrução da Ponte da Mutamba com execução realizada em R$ 2.949,34m²,
EXISTE UMA DISCREPANCIA entre aqueles previstos para reconstrução da Ponte da Comunidade Boa
Esperança previsto em R$ 463,18m². Portanto, no caso da Ponte da Comunidade Boa Esperança de fato passou
por uma REFORMA das alas externas, de pedras e NÃO uma reconstrução total da ponte. Constata-se que as
áreas visualmente verificadas para as alas reformadas são coerentes com a área de 35m² de muros de pedras que
foram executados’.

41.4.1. Alega ainda que o especialista descreve, na conclusão final de seu parecer, que não houve
área construída a menor nas Pontes do Angico e Mutamba, mas, pelo contrário, área construída a
maior em ambas, enquanto que na ponte da Boa Esperança não aconteceu uma reconstrução, mas sim
uma reforma das alas externas da ponte, e nessa observou-se proporcionalidade entre a área apontada
equivocadamente no convênio como reconstrução e área das alas reformadas.
Análise das alegações de defesa apresentadas pela responsável Jandira Soares Silva Xavier:
42. Inicialmente cabe ressaltar que, compete registrar que a controvérsia não se limita ao
equívoco na indicação do tipo de intervenção ocorrido na ponte boa esperança, como disse a defesa,
mas diz respeito a inexecução parcial de serviços nas três pontes. Logo, o percentual de 17% vem da
referida inexecução parcial.
42.1. Quanto ao pedido de sobrestamento do processo, não deve ser acolhido, haja vista que o
Tribunal de Contas da União possui jurisdição e competência próprias, estabelecidas pela Constituição
Federal e pela sua Lei Orgânica (Lei 8.443/92). Dessa forma, a existência de ação judicial sobre
mesma matéria não obsta o exercício do controle externo, dado o princípio da independência das
instâncias cível, penal e administrativa. Somente teria influência no processo em exame a ação penal
em que fossem absolvidos os responsáveis pela negativa de autoria ou inocorrência do fato, caso em
que as demais esferas devem acatar a decisão adotada no âmbito do juízo penal. Sobre esse tema, o
Supremo Tribunal Federal tem apoiado a tese da independência entre as instâncias administrativa e
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penal (Mandados de Segurança 26.969-DF e 25.880-DF), no que é acompanhado pelo Superior
Tribunal de Justiça (MS 7080-DF, MS 7138-DF e 7042-DF), corroborando, por extensão, o
entendimento esposado por esta Corte de Contas. Portanto, não há razão para o sobrestamento.
42.2 Também não houve determinação dirigida para o TCU anular este processo, mesmo porque
o processo judicial é de 2007 e estes autos são de 2016.
42.3 Por fim, cabe salientar que os fins da tomada de contas especial (como julgamento de
contas, por exemplo) não coincidem com os da ação judicial e que, caso o responsável venha a quitar o
débito por conta de uma das ações (judicial ou administrativa), o valor pago serve para a outra ação.
42.4 A defesa alega que o Tribunal pretende, a essa altura dos autos, mudar todo o projeto da
obra, para impor a ela um ônus excessivamente agressivo, podendo destruir a perícia judicial por
simples análise documental, produzida ao arrepio do contraditório a ampla defesa. A alegação não
procede. A uma, que a citação ou qualquer outra peça lavrada pelo Tribunal sequer mencionou sobre
alteração de projeto, valendo ressaltar que a tomada de contas especial busca a recomposição do
patrimônio púbico no exato valor de sua afetação pela inexecução parcial em exame, e não correção de
projeto. A duas, que, além da análise documental presente nos autos, a decisão aqui sugerida leva em
conta sobretudo a parecer fiscal realizado pelo órgão concedente (peça 2, p. 155). A três, que,
consoante registrado no histórico acima (itens 31-32), os responsáveis foram devidamente citados para
apresentarem alegações de defesa sobre a irregularidade em destaque, tendo apresentado a defesa ora
em análise. Por fim, importante salientar que ao contrário da ação judicial, a atuação do Tribunal por
força da atribuição constitucional (arts. 70 e 71 da Constituição Federal/1988), não está limitada ao
apontamento inicial, devendo apurar o exato valor do dano e seus reais culpados, inclusive em
observação ao princípio a verdade material.
42.5 Acerca da falta de vistoria in loco por parte do TCU, além de não haver previsão legal que a
obrigue, conforme dispõe a jurisprudência (Acórdãos 3535/2015-2ª Câmara, rel. Augusto Nardes;
3343/2019-1ª Câmara, rel. Augusto Sherman; 6214/2016-1ª Câmara, rel. Bruno Dantas), ela se torna
desnecessária, neste caso, posto que os elementos presentes nos autos permitem ao Tribunal formar
convicção sobre a sua conclusão.
43. No tocante ao mérito, conforme disposto na cláusula quarta do termo de convênio, foram
previstos R$ 315.000,00 para a execução do objeto, dos quais R$ 300.000,00 seriam repassados pelo
concedente e R$ 15.000,00 corresponderiam à contrapartida (peça 1, p. 108). O valor conveniado de
R$ 315.000,00 foi obtido com base no Projeto Básico aprovado que faz parte do Plano de Trabalho
aprovado e que são partes integrantes do Convênio 50/2008 (Siafi 625894) assinado: O valor
conveniado de R$ 315.000,00 foi obtido da soma das planilhas orçamentárias dos Projetos Básicos
(PB): R$ 123.185,29 referente ao PB da Ponte no Rio dos Angicos (peça 1, p. 50) + R$ 175.602,08
referente ao PB da Ponte no Rio Mutamba (peça 1, p.51) + R$ 16.212,63 referente ao PB da Ponte na
Boa Esperança (peça 1, p.52).
43.1 Conforme é demonstrado a seguir, o laudo do perito do juízo acerca do objeto do convênio
050/2008-MI (peça 37, p. 6-33) é equivocado e com erros, não observando o projeto aprovado que
compõe o plano de trabalho aprovado, integrante do convênio 50/2008, e não reflete a verdade
material:
PONTE DO RIO ANGICOS:
44. PONTE NO RIO DOS ANGICOS: A área do Projeto da Ponte no Rio dos Angicos é de
48,00 m², e não de 42,00 m2 como constou no Laudo do Perito do Juízo, pois, conforme indicado
tanto na Memória de Cálculo do Quantitativo dos Serviços do Projeto Básico (peça 1, p. 48), como na
Planilha orçamentária do Projeto Básico aprovado (peça 1, p. 50), que fazem parte do Plano de
Trabalho integrante do Convênio 50/2008 da Ponte no Rio dos Angicos, o item do Serviço 01.02
LOCAÇÃO DA OBRA tem a quantidade de 48,00 m²; o item do Serviço 05.04 ESCORAMENTO DO
TABULEIRO tem a quantidade de 48,00 m²; e também o item do Serviço 06.01 LIMPEZA DA
OBRA tem a quantidade de 48,00 m²:
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44.1. PROJETO BÁSICO - ANEXO 3 - MEMORIAL DE CALCULO DO QUANTITATIVO
DOS SERVIÇOS:

44.1.1.

PROJETO BÁSICO – ANEXO 4 – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

44.2. Ponte dos Angicos: Conforme excertos a seguir do ‘Laudo Técnico Pericial’, houve
equívoco na indicação da área projetada da Ponte dos Angicos, como sendo 42 m2, quando, conforme
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cabalmente demonstrado no item 44.1 anterior, a área projetada da Ponte dos Angicos é de 48 m2.
Portanto, o Laudo do Perito do Juízo acerca da Ponte dos Angicos não observou o Projeto aprovado
que compõe o Plano de Trabalho aprovado, integrantes do Convênio 50/2008, e não reflete, desse
modo, a VERDADE MATERIAL:
12 - PONTE DOS ANGICOS

44.2.1. Ainda, conforme excertos a seguir, de acordo com o perito do Juízo acerca da Ponte do
rio dos Angicos, o mesmo informa que obteve na vistoria as dimensões 3,78 x 12,15, que
corresponderiam a uma área do Tabuleiro= Área da Ponte = 45,68 m2:

44.2.2. De igual modo, conforme excertos a seguir, o Laudo do Perito do Juízo, acerca da Ponte
dos Angicos, não observou o Projeto, adotou como metragem prevista e paga 42,00m² e, por
conseguinte, não refletindo a VERDADE MATERIAL, conclui que a previsão de custo total de R$
123.185,29 resultaria no custo de R$ 2.932,98 por m² e que, assim, foi constatada na execução redução
do custo da construção, pois teriam sido construídos 45,68 m2, ‘portanto uma área a mais executada
na Ponte dos Angicos de 3,68 m2, gerou uma redução de custo previstos por m2, realizando a obra à
um custo m2 de R$ 2.696,70’ (sic):
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44.2.3. Conforme item 44.2.2 anterior, o Perito informa que considerou nos cálculos as
informações do ‘PROJETO BÁSICO, ANEXO 4 – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA’, ou seja, a Planilha
que indicamos no item 44.1.1 anterior, e dela extraiu as informações dos valores das etapas das obras,
que corresponde aos seguintes itens:
Planilha orçamentária do Projeto Básico da Ponte no Rio dos Angicos, ANEXO 4 –
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (peça 1, p.50):
I

DESCRIÇÃO

U

TEM

CÓDIGO

N

Q
UANT.

R$
UNIT

0
1

SERVIÇOS
PRELIMINARES
0
INFRA ESTRUTURA

2
0

MESO ESTRUTURA

0

SUPER ESTRUTURA

0

TABULEIRO

3
4
5
0
6

SERVIÇOS
COMPLEMENTARES

R$
TOTAL
11.283,
00
46.587,
26
14.675,
76
29.806,
46
20.769,
45
63,36
R$
123.185,29

TOTAL

44.2.3.1. Entretanto, o Perito errou indicando que a área projetada da Ponte dos Angicos tem
42 m , quando na verdade a área da ponte indicada na referida Planilha é de 48,00 m2, conforme os
seguintes subitens que compõem a referida Planilha (01.02 LOCAÇÃO DA OBRA tem a quantidade
de 48,00 m²; 05.04 ESCORAMENTO DO TABULEIRO tem a quantidade de 48,00 m²; e 06.01
LIMPEZA DA OBRA tem a quantidade de 48,00 m²), conforme a seguir:
Planilha orçamentária do Projeto Básico da Ponte no Rio dos Angicos ANEXO 4 – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (peça 1, p.50):
2

I

DESCRIÇÃO

U

TEM
0
1

CÓDIGO

N
SERVIÇOS
PRELIMINARES
0
LOCAÇÃO DA OBRA

R$
UNIT

M
2

2

1.02
0

Q
UANT.

M
SERT
23738/001

48

6,50

,00

TABULEIRO

20.769,

5

45
0

5.04

ESCORAMENTO
TABULEIRO

DO
²

SERVIÇOS
COMPLEMENTARES
0
LIMPEZA DA OBRA

M
FUES
56650-1

48
,00

11,4

63,36

2

6.01
TOTAL

550,08

6

0
6

R$
TOTAL
11.283,
00
312,00

M
SEDI
13630

48

1,32

63,36

,00
R$
123.185,29

O laudo do perito não reflete a verdade material:
44.2.4. Com base nas informações das dimensões da Ponte do Angico que o perito informa ter
obtido na vistoria que efetuou (3,78 m x 12,15 m), que corresponderia a uma área do Tabuleiro= Área
da Ponte = 45,68 m2:

386
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

44.2.4.1. E ainda com base na informação do Projeto que corresponde a uma área da Ponte de
48,00 m2, não é procedente esta conclusão do Laudo do Perito do Juízo acerca da Ponte dos Angicos:

44.2.4.2. Pois, mesmo considerando as informações das dimensões da Ponte do Angico que o
perito informa ter obtido na vistoria que efetuou (3,78 m x 12,15 m), que corresponderia a uma área do
Tabuleiro= Área da Ponte = 45,68 m2, ao contrário da conclusão do perito, não haveria redução de
custos, pois o Projeto previa a construção de 48,00 m2 no valor total de R$ 123.185,29, mas só teriam
sido construídos 45,68 m2. Tais informações levariam à conclusão de pagamento a maior do que o
devido, no valor de R$ 5.953,96 = [(48,00 – 45,68) / 48,00] * R$ 123.185,29.
PONTE DA MUTAMBA:
45. PONTE DA MUTAMBA: A área do Projeto da Ponte da Mutamba é de 72,00 m², e não
de 63,00 m2, conforme constou no Laudo do Perito do Juízo, pois, conforme indicado tanto na
Memória de Cálculo do Quantitativo dos Serviços do Projeto Básico (peça 1, p. 49), como na Planilha
orçamentária do Projeto Básico, aprovado (peça 1, p. 51), que fazem parte do Plano de Trabalho
aprovado integrante do Convênio 50/2008 da Ponte no Rio da Mutamba, o item do Serviço 01.02
LOCAÇÃO DA OBRA tem a quantidade de 72,00 m²; o item do Serviço 05.04 ESCORAMENTO DO
TABULEIRO tem a quantidade de 72,00 m²; e também o item do Serviço 06.01 LIMPEZA DA
OBRA tem a quantidade de 72,00 m²:
45.1. PROJETO BÁSICO - ANEXO 3 - MEMORIAL DE CALCULO DO QUANTITATIVO
DOS SERVIÇOS:

45.1.1.

PROJETO BÁSICO – ANEXO 4 – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:
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45.2. Transcrevemos nos excertos a seguir as conclusões equivocadas obtidas pelo perito do
Juízo acerca da Ponte da Mutamba:
45.2.1. Ponte da Mutamba: conforme excertos a seguir do ‘Laudo Técnico Pericial’, de forma
equivocada, foi indicado que a área projetada da Ponte da Mutamba tem 63,00 m2 (sic). Mas, conforme
cabalmente demonstrado no item 45.1 anterior, a área projetada da Mutamba é de 72,00 m2 e, portanto,
o Laudo do Perito do Juízo acerca da Ponte da Mutamba é equivocado, não observando o Projeto
aprovado que compõe o Plano de Trabalho aprovado, integrantes do Convênio 50/2008, e, portanto,
não reflete a VERDADE MATERIAL:
13- PONTE DA MUTAMBA
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45.2.2. Ainda, conforme excertos a seguir, de acordo com o perito do Juízo acerca da Ponte da
Mutamba, o mesmo informa que obteve na vistoria as dimensões 3,86 x 18,24, que corresponderiam a
uma área do Tabuleiro = Área da Ponte = 70,40 m2:

45.2.3. Ainda, conforme excertos a seguir, o Laudo do Perito do Juízo acerca da Ponte da
Mutamba, de forma equivocada e com erros que comprometem o trabalho, não observando o Projeto
aprovado que compõe o Plano de Trabalho aprovado, integrantes do Convênio 50/2008, e não
refletindo a VERDADE MATERIAL, conclui que a previsão de custo total de R$ 175.602,08 para a
construção de 63,00 m2 geraria um custo geral por m2 da obra em R$ 2.787,33 (sic) e que foi
constatada na execução redução do custo da construção, pois, a previsão era construir 63,00 m², no
físico foi construído 70,40 m2, ‘portanto, uma área a maior executada na Ponte da Mutamba de 7,40
m², gerou uma redução de custo previstos por m², realizando a obra à um custo m2 de R$ 2.494,34’
(sic):

45.2.4. Conforme item 45.2.3 anterior, o Perito informa que considerou nos cálculos as
informações do ‘PROJETO BÁSICO, ANEXO 4 – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA’, ou seja, a Planilha
que indicamos no item 45.1.1 anterior, e dela extraiu as informações dos valores das etapas das obras,
que corresponde aos seguintes itens:
Planilha orçamentária do Projeto Básico da Ponte da Mutamba, ANEXO 4 –
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (peça 1, p.51):
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I

DESCRIÇÃO

TEM

N
0

1

SERVIÇOS
PRELIMINARES
0
INFRA ESTRUTURA

2
0

MESO ESTRUTURA

0

SUPER ESTRUTURA

0

TABULEIRO

3
4
5
0
6

SERVIÇOS
COMPLEMENTARES
TOTAL

U
CÓD
IGO

Q
UANT.

R$
UNIT

R$
TOTAL
11.640,1
2
65.491,8
9
22.013,6
2
45.207,2
3
31.154,1
8
95,04
R$
175.602,08

45.2.4.1. Entretanto, o Perito errou ao não considerar a área da ponte indicada na referida
Planilha que é de 72,00 m2, conforme os seguintes subitens que compõem a referida Planilha (01.02
LOCAÇÃO DA OBRA tem a quantidade de 72,00 m²; 05.04 ESCORAMENTO DO TABULEIRO
tem a quantidade de 72,00 m²; e 06.01 LIMPEZA DA OBRA tem a quantidade de 72,00 m²),
conforme a seguir:
Planilha orçamentária do Projeto Básico da Ponte da Mutamba - ANEXO 4 –
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (peça 1, p.51):
I
DESCRIÇÃO
U
CÓ
Q
R$
R$
TEM
N
DIGO
UANT. UNIT
TOTAL
0
SERVIÇOS
11.640,
1
PRELIMINARES
12
0
LOCAÇÃO DA OBRA
M SER
7
6,5
468,00
2
1.02
T
2,00
0
23738/001
0
INFRA ESTRUTURA
65.491,
2
89
0
MESO ESTRUTURA
22.013,
3
62
0
SUPER ESTRUTURA
45.207,
4
23
0
TABULEIRO
31.154,
5
18
0
ESCORAMENTO
DO
M FUE
7
11,
825,12
5.04
TABULEIRO
2
S 56650-1 2,00
46
0
SERVIÇOS
95,04
6
COMPLEMENTARES
0
LIMPEZA DA OBRA
M SED
7
1,3
95,04
2
6.01
I 13630
2,00
2
R$
TOTAL
175.602,08
O laudo do Perito não reflete a verdade material:
45.2.5. Com base nas informações das dimensões da Ponte da Mutamba que o Perito informa ter
obtido na vistoria que efetuou (3,86 m x 18,24 m), que corresponderia a uma área do Tabuleiro= Área
da Ponte = 70,40 m2:
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45.2.5.1. E ainda com base na informação do Projeto que corresponde a uma área da Ponte de
72,00 m2, não é procedente a conclusão do Laudo do Perito do Juízo acerca da Ponte dos Angicos:

45.2.5.2. Pois, mesmo considerando as dimensões da Ponte da Mutamba que o Perito informa ter
obtido na vistoria que efetuou (3,86 m x 18,24 m), que corresponderia a uma área do Tabuleiro= Área
da Ponte = 70,40 m2, ao contrário da conclusão do Perito, não haveria redução de custos, pois o Projeto
previa a construção de 72,00 m2 no valor total de R$ 175.602,08. Mas, só teriam sido construídos
70,40 m2. Tais informações levariam à conclusão de pagamento a maior do que o devido, no valor de
R$ 3.902,27 = [(72,00 – 70,40) : 72,00] * R$ 175.602,08.
PONTE DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA:
46. Inicialmente, é importante destacar o MEMORIAL DE CÁLCULO DO QUANTITATIVO
DOS SERVIÇOS DO PROJETO BÁSICO –ANEXO 3 (peça1, p. 47) e o orçamento do PROJETO
BÁSICO –ANEXO 4-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (peça 1, p.52), que fazem parte do Plano de
Trabalho aprovado integrante do Convênio 50/2008 da Ponte na Boa Esperança, conforme os 2
quadros a seguir:
46.1. PROJETO BÁSICO - ANEXO 3 - MEMORIAL DE CALCULO DO QUANTITATIVO
DOS SERVIÇOS:
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46.1.1.

PROJETO BÁSICO – ANEXO 4 – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:
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46.2. Transcrevemos a seguir as conclusões obtidas pelo Perito do Juízo acerca da Ponte de Boa
Esperança:
14 - PONTE DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA
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46.2.1. Conforme item 46.2 anterior, o Perito informa que considerou nos cálculos as
informações do ‘PROJETO BÁSICO, ANEXO 4 – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA’, ou seja, a Planilha
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que indicamos no item 46.1.1 anterior, e dela extraiu as informações dos valores das etapas das obras,
que correspondem aos seguintes itens:
Planilha orçamentária do Projeto Básico da Ponte da Comunidade Boa Esperança, ANEXO 4 –
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (peça 1, p.52):
I
DESCRIÇÃO
U
CÓ
Q
R$
R$
TEM
N
DIGO
UANT. UNIT
TOTAL
0
SERVIÇOS
7.392,3
1
PRELIMINARES
9
0
INFRA ESTRUTURA
8.778,0
2
0
0
SERVIÇOS
42,42
6
COMPLEMENTARES
R$
TOTAL
16.211,63
46.2.1.1. As conclusões do Laudo Pericial acerca da Ponte na Boa Esperança também contêm
erro, indicando a inexistência de débito, com intervenção apenas das alas externas em pedra (grifei),
e não uma reconstrução total da ponte. Ao contrário do informado, embora se trate mesmo de reforma,
há débito sim, devendo serem glosados os serviços do item 01.02 da Planilha orçamentária do Projeto
Básico da Ponte na Boa Esperança, de locação da obra = área do tabuleiro = área da ponte (32 m2), no
valor total de R$ 208,00, que não foi executado. E também o item 05.01 da referida planilha, de
limpeza da obra = área do tabuleiro = área da ponte (32 m2), no valor de R$ 42,24, pois não existe
limpeza de algo que não foi executado. Portanto, em relação à Ponte na Boa Esperança, devem ser
glosados R$ 250,42 de serviços que não foram executados (R$ 208,00 + R$ 42,24).
Planilha orçamentária do Projeto Básico da Ponte na Boa Esperança (peça 1, p.52):
I
DESCRIÇÃO
U
CÓDI
Q
R
R$
TE
N
GO
UANT. $
TOTAL
M
UNIT
0
SERVIÇOS
M
7.39
2
1
PRELIMINARES
2,39
0
INSTALAÇAO
DE
M CANT
1
1
2.25
2
1.01 CANTEIROS
COM
23604
2,00
88,05
6,60
BARRACÃO PROVISÓRIO
0
LOCAÇÃO
DA
M SERT
3
6,
208,
2
1.02 OBRA
23738/001
2,00
50
00
0
PLACA DA OBRA
M CANT
1
1
1.52
2
1.03
23605
2,00
28,53
4,36
0
RETIRADA
DE
M SERP
4
7
3.38
1.04 ALVENARIA DE PEDRA 2
327
5,00
5,23
5,43
DANIFICADA
0
INFRA ESTRUTURA
8.77
2
8,00
0
ALVENARIA
DE
M PARE
4
1
8.77
3
2.01 PEDRA
9770
6,20
90,00
8,00
0
SERVIÇOS
42,2
5
COMPLEMENTARES
4
0
LIMPEZA DA OBRA
M SEDI
3
1,
42,2
2
5.01
13630
2,00
32
4
R$
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TOTAL

16.212,63

BDI
UTILIZADO
25%
Quanto à Sentença Judicial havida em Primeira Instância da Justiça Federal no processo
0000587-85.2013.4.01.3303
47. Referido Laudo do perito do juízo acerca do objeto do convênio 050/2008-MI, que, conforme
foi demonstrado, possui erros e com conclusões incorretas, não refletindo a verdade material, serviu de
base para Decisão favorável à responsável em primeira instância da Justiça Federal, no processo
000587-85.2013.4.01.3303, na ação judicial que moveu contra a União, com vistas à anulação do
processo administrativo e respectivos pareceres que resultaram na instauração desta tomada de contas
especial (peça 37, p. 49-59), conforme excertos a seguir:
(...)
Com efeito, tenho que a prova produzida em juízo, mormente o laudo pericial de fls. 225/252, confere
vigor ao que foi alegado pela demandante, sendo suficientemente capaz de ilidir o resultado do ato vergastado –
a conclusão do processo nº 59050.002919/2007-70 –, na medida em que restou devidamente demonstrado que
as obras realizadas pelo Município de Baianópolis/BA atingiram o objetivo traçado no Convênio nº 050/2008MI, firmado com o Ministério da Integração Nacional.
Essas foram as conclusões obtidas pelo perito do Juízo acerca do objeto do Convênio nº 050/2008-MI
(...)
Como se pode observar, o laudo pericial produzido foi bastante elucidativo quanto à execução integral do
objeto conveniado.
(...)
É certo, por outro lado, que, como alegado pela União, o convênio trazia vedação expressa quanto à
alteração de seu objeto, nestes termos:
‘CLÁUSULA SEXTA
Este Convênio poderá ser alterado mediante proposta do CONVENENTE, devidamente formalizada e
justificada, a ser apresentada ao CONCEDENTE, para análise e decisão, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias do
término da vigência, sendo vedada a alteração do objeto descrito na CLÁUSULA PRIMEIRA.’
Todavia, como dito, a finalidade do plano de trabalho subjacente ao convênio, conforme se infere das fls.
32/34, foi cumprido na gestão da demandante. Frise-se, em relação à Ponte do Angico e da Mutamba, com
aumento da área reconstruída descrita no projeto inicial, haja vista a redução dos custos. Data vênia, o mero
incremento na extensão das pontes não pode, de forma alguma, ser entendido com desvio do objeto do
convênio.
De outra banda, a previsão de reconstrução da Ponte da Boa Esperança contida no Convênio 050/2008MI deve ser interpretada com parcimônia, vez que a um olhar leigo sobre a descrição do projeto e memória de
cálculo é perceptível que a execução da obra seria impossível na forma traçada, havendo, pois, de fato, um erro
na terminologia empregada no serviço a ser realizado. Vê-se que, enquanto o valor do m² para reconstrução da
ponte da Comunidade de Angicos seria de R$ 2.932,98 e da Mutamba de R$ 2.787,33, o indicado para a Ponte
Comunidade de Boa Esperança foi de apenas R$ 463,21, sendo claramente inviável o cumprimento do objeto na
forma exigida para as demais, como constatado pelo perito do Juízo.
Assim, as características do projeto e a disposição orçamentária são compatíveis com a execução de uma
reforma na Ponte da Boa Esperança, o que foi comprovado na perícia, sendo certo que a obra realizada pelo
Ente Público Municipal atingiu a finalidade pública exigida, que é a de oferecer melhores condições de
trafegabilidade à comunidade local.
Lado outro, não se poderia exigir do convenente o cumprimento de um objeto fadado a inexequibilidade
desde o nascedouro, em vista de um equívoco na nomenclatura do objeto - reconstrução ao invés de reforma.
Ademais, exigir que o autor restitua à União o custo a maior da obra, decorrente daquele incremento
(quanto à Ponte dos Angicos e Mutamba), sem que se possa cogitar de desvio da finalidade pública, poderia
representar um enriquecimento sem causa do ente público, à custa de ônus excessivo para o particular, exgestora pública, o que é iníquo e não encontra amparo legal.
Destarte, as considerações acima, calcadas nas provas citadas, por si sós, promovem, prima facie, a
necessária verossimilhança das alegações da autora, no que se refere à regularidade da execução das obras
relativas ao Convênio nº 050/2008-MI.
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Assim, a conclusão é a de que não é juridicamente cabível impor à autora a obrigação de devolução de
valores aos cofres públicos, quando não houve apropriação ou desvio de verbas, nem desídia ou inexecução de
obra, razão pela qual a decisão obtida no Processo nº 59050.002919/2007-70 mostra-se incompatível com a
prova pericial produzido em Juízo, sob o crivo do contraditório, devendo, portanto, ser reconhecida a nulidade
de tal ato administrativo ora impugnado, por ausência de motivação.
Por conseguinte, a desconstituição do Processo n.º 59050.002919/2007-70, que determinou a devolução
de valores aos cofres públicos, inclusive com a inscrição da parte autora nos registros do SIAFI e CADIN, é
medida de rigor, sendo procedente o pedido inaugural.
3. Dispositivo
Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, para o fim de desconstituir a decisão
emanada do Processo nº 59050.002919/2007-70 e reconhecer o cumprimento do Convênio nº 50/2008-MI,
firmado entre o Município de Baianópolis/BA, extinguindo o feito com resolução do mérito, art. 487, I do CPC.
Condeno a requerida à devolução dos honorários periciais e ao pagamento das custas e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (arts. 85, § 3º, I, do CPC).
Arquivem-se os autos, oportunamente, com baixa na distribuição e anotações de estilo.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

47.1. O Tribunal de Contas da União possui jurisdição e competência próprias estabelecidas pela
Constituição Federal e pela sua Lei Orgânica (Lei 8.443/92). Por isso, não obsta a sua atuação o fato
de tramitar no âmbito do poder judiciário ação penal ou civil, versando sobre o mesmo assunto, dado o
princípio da independência das instâncias.
47.1.1. Sobre esse tema, o Supremo Tribunal Federal tem apoiado a tese da independência entre
as instâncias administrativa e penal (Mandados de Segurança 26.969-DF e 25.880-DF), no que é
acompanhado pelo Superior Tribunal de Justiça (MS 7080-DF, MS 7138-DF e 7042-DF),
corroborando, por extensão, o entendimento esposado por esta Corte de Contas.
47.1.2. Nesse sentido são os Acórdãos 3036/2015-TCU - Plenário, 10.042/2015-TCU - 2ª
Câmara, 7.752-TCU - 1ª Câmara, 7.475/2015-TCU – 1ª Câmara, 7.123/2014-TCU - 1ª Câmara.
47.1.3. Assim, não cabe a suspensão do processo, conforme solicitado pelo responsável,
considerando que a existência, por si só, de ação judicial em curso sobre os fatos objeto de análise pelo
TCU não gera relação de prejudicialidade a ensejar o sobrestamento dos autos nesta Corte até decisão
judicial definitiva, por força da independência das instâncias.
48. Tendo em vista que:
48.1. conforme ficou comprovado nos itens 42 a 46 anteriores, o Laudo do Perito do Juízo acerca
do objeto do convênio 050/2008-MI (peça 37, p. 6-33) contém erros que comprometem o resultado
nele alcançado, não observando o projeto aprovado que compõe o plano de trabalho aprovado,
integrantes do Convênio 50/2008, e não refletindo a verdade material:
48.1.1. a quantidade a executar na Reconstrução da Ponte Comunidade de Angicos é de 48,00 m²
e não de 42,00 m2, a área da reconstrução da Ponte no Rio Mutamba é de 72,00 m² e não de 63,00 m2;
48.1.2. as conclusões do Laudo Pericial acerca da Ponte na Boa Esperança também contém erro,
indicando a inexistência de débito, com intervenção apenas das alas externas em pedra (grifei), e
não uma reconstrução total da ponte. Ao contrário do informado, há débito sim, devendo serem
glosados os serviços do item 01.02 da Planilha orçamentária do Projeto Básico da Ponte na Boa
Esperança, de locação da obra = área do tabuleiro = área da ponte (32 m2), no valor total de R$ 208,00,
que não foi executado. E também o item 05.01 da referida planilha, de limpeza da obra = área do
tabuleiro = área da ponte (32 m2), no valor de R$ 42,24, pois não existe limpeza de algo que não foi
executado. Portanto, em relação à Ponte na Boa Esperança, devem ser glosados R$ 250,42 de serviços
que não foram executados (R$ 208,00 + R$ 42,24).
49. Tendo em vista ainda que o Laudo do Perito contém erros que comprometem a sua
credibilidade, que o Relatório de Inspeção 076/2011-ASR (peça 2, p. 82) por ser elaborado pela
Administração pública é totalmente imparcial e, portanto, de inspira maior credibilidade. Assim,
considerando que no referido Relatório de Inspeção foi indicado que a quantidade executada da
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Reconstrução da Ponte Comunidade de Angicos foi de 36,00 m2 e a quantidade executada da
Reconstrução da Ponte Comunidade Mutumba foi de 54,00 m2 , e que no Projeto aprovado que
compõe o Plano de trabalho aprovado, integrantes do Convênio 50/2008, a quantidade a executar na
Reconstrução da Ponte Comunidade de Angicos é de 48,00 m² e a área da reconstrução da Ponte no
Rio Mutamba é de 72,00 m², conclui-se que os valores a serem glosados são os seguintes:
49.1. Ponte comunidade de Angicos:
Previsto reconstrução de 48,00 m2, executado apenas 36,00 m2
Valor total para 48,00 m2 = R$123.185,29
Valor por m2 = R$2.566,39
Valor não executado da obra = 12,00 m2 x R$ 2.566,39 = R$ 30.796,32
49.2. Ponte Comunidade de Mutamba:
Previsto reconstrução de 72,00 m2, executado apenas 54,00 m2
Valor total para 72,00 m2 = R$ 175.602,08
Valor por m² = R$ 2.438,92
Valor não executado da obra = 18,00 m2 x R$ 2.438,92 = R$ 43.900,52
49.3. Ponte Comunidade de Boa Esperança:
Valor não executado da obra = R$ 250,42 (conforme item 48.1.2 anterior)
50. Portanto, as alegações de defesa apresentadas pela ex-prefeita Jandira Soares Silva Xavier
não merecem prosperar, pois, conforme acima demonstrado, ficou comprovado o dano a valores
originais ao erário decorrente de pagamento por serviços não executados à empresa Aratu
Empreendimentos Comerciais e Serviços Ltda., no valor de R$ 74.947,26, com aproveitamento da
parcela executada, de responsabilidade da Sra. Jandira Soares Silva Xavier (CPF 600.529.455-53) exPrefeita do Município de Baianópolis-BA e da empresa Aratu Empreendimentos Comerciais e
Serviços Ltda. (CNPJ 06.890.563/0001-89).
Revelia da sociedade empresária Aratu Empreendimentos Comerciais e Serviços Ltda.:
Da validade das notificações
51. 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 30/6/2004,
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
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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.
(...)

52. 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 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.
53. 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).

54. 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.

55. No presente caso, a citação da responsável se deu em endereço proveniente de pesquisa de
endereço realizada pelo TCU (peça 45). A entrega do ofício citatório (peça 46) enviado a endereço
colhido nas bases de dados públicos custodiadas pelo TCU ficou comprovada (peça 48).
56. 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 dos agentes não pode prescindir da prova existente no processo ou para ele
carreada.
57. 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.
58. No entanto, a responsável não se manifestou na fase interna, não havendo, assim, nenhum
argumento que pudesse vir a ser analisado e posteriormente servir para afastar as irregularidades
apontadas, mesmo porque a defesa da ex-Prefeita também não logrou afastar as irregularidades.
59. Tratando-se de processo em que a parte interessada não se manifesta 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, 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),
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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).
60. Dessa forma, a responsável deve ser considerada revel, nos termos do art. 12, §3º, da Lei
8.443/1992, devendo suas 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
61. 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, subordinase 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.
62. No caso em exame, não ocorreu a prescrição uma vez que a vigência do Convênio foi até
30/05/2009, e o ato de ordenação da citação foi assinado em 09/05/2016 (peça 8).
CONCLUSÃO
63. Regularmente citada por este Tribunal, a sociedade empresária Aratu Empreendimentos
Comerciais e Serviços Ltda. não compareceu aos autos. Operaram-se, portanto, os efeitos da revelia,
dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992.
64. Diante da revelia da empresa contratada para a execução do objeto pactuado no convênio em
tela e na ausência de 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 esta seja condenada em débito, solidariamente com a ex-prefeita Jandira Soares Silva Xavier, bem
como que lhe seja aplicada, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992.
65. Em face da análise promovida nos itens 36 a 50 da presente instrução, propõe-se rejeitar a
defesa apresentada pela Sra. Jandira Soares Silva Xavier, uma vez que não foi suficiente para sanear as
irregularidades a ela atribuídas, tampouco para afastar o débito que lhe fora imputado. Inexistindo nos
autos comprovação da boa e regular aplicação da totalidade dos recursos federais transferidos ao
município de Baianópolis/BA por força do Convênio 050/2008 (Siafi 625894), e na ausência de
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 esta seja condenada em
débito, solidariamente com a sociedade empresária Aratu Empreendimentos Comerciais e Serviços
Ltda., bem como que lhe seja aplicada, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992,
uma vez que também não houve prescrição da pretensão punitiva.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
66. Conforme Despacho da peça 66, a Senhora Jandira Soares Silva Xavier (CPF 600.529.45553), regularmente representada pelo advogado Senhor Helder Lessa Freire (OAB/BA 18.434),
requereu, conforme documento 065.277.176-1 (peça 65), sustentação oral na sessão de julgamento do
TC-003.790/2016-9. E a requerente atende aos requisitos estabelecidos nos arts. 144 e 145 do RI/TCU,
de forma que houve o deferimento do pleito.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
67. Diante do exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo:
a) considerar revel a sociedade empresária Aratu Empreendimentos Comerciais e Serviços Ltda.
(CNPJ 06.890.563/0001-89), nos termos do art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992;
b) julgadas irregulares, 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 I, 210 e
214, inciso III, do Regimento Interno do TCU (RI-TCU), as contas da Sra. Jandira Soares Silva Xavier
(CPF 600.529.455-53), ex-prefeita do Município de Baianópolis/BA (gestão 2005-2012) e da
sociedade empresária Aratu Empreendimentos Comerciais e Serviços Ltda. (CNPJ 06.890.563/000189), condenando-as, solidariamente, ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do
prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso
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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 da data discriminada até a
data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, o valor
eventualmente já ressarcido:
VALOR
DATA
DA
ORIGINAL (R$)
OCORRÊNCIA
74.947,26 (D)
01/07/2008
Valor atualizado até 01/11/2020, com juros de mora: R$ 142.774,53

c) aplicar à Sra. Jandira Soares Silva Xavier e à sociedade empresária Aratu
Empreendimentos Comerciais e Serviços Ltda., individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei
8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno (RI-TCU), com a fixação do prazo de quinze dias, a
contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea ‘a’, do RITCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde
a data do acórdão 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 8.443/1992;
e) autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443, de
1992, c/c o art. 217, §§ 1º e 2º do Regimento Interno do TCU, o parcelamento 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 das notificação, para
comprovarem, 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 na Bahia, nos termos do § 3º do art. 16 da Lei
8.443/1992, c/c o § 7º do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis,
informando que a presente deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, está
disponível para 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 que vier a ser proferido ao Ministério do Desenvolvimento
Regional e aos responsáveis, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do
relatório e do voto que a fundamentam, está disponível para 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;
h) remeter cópia do acórdão que vier a ser proferido a Advocacia Geral da União, para
ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a
fundamentam, está disponível para 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,
e que tramita na 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Barreiras/BA o processo 58785.2013.4.01.3303, movido pela Sra. Jandira Soares da Silva Xavier, contra a União, pleiteando a
anulação do processo administrativo que deu origem à presente TCE.”
12. Em cota singela, o Ministério Público/TCU, neste feito representado pela ProcuradoraGeral Cristina Machado da Costa e Silva, manifestou-se de acordo com essas proposições (peça 70).
É o relatório.
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PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Em exame Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Integração Nacional
em desfavor de Jandira Soares Silva Xavier, ex-Prefeita do Município de Baianópolis/BA, em face da
execução parcial do Convênio 50/2008, celebrado junto à Secretaria Nacional de Defesa Civil com
vistas à “reconstrução” de três pontes nas localidades de Rio dos Angicos, Mutamba e Boa Esperança,
ao custo total de R$ 315.000,00, sendo R$ 300.000,00 o montante dos recursos federais transferidos.
2.
Inspeção in loco realizada pelo poder concedente atestou ter havido redução da execução
física do objeto conveniado, tendo em vista que as pontes tiveram área diminuída, tendo-se realizado,
segundo o Relatório de Inspeção nº 076/2011 – ASR da Secretaria Nacional de Defesa Civil, a
reconstrução de 36m² de ponte na Comunidade de Angicos, em vez de 42m² previstos, 54m² na
Comunidade Mutamba, em vez de 63m², e 12m² na Comunidade Boa Esperança, em vez de 35m²
previstos.
3.
Dessarte, apontou-se uma redução da ordem de 17% na execução física, redundando em
impugnação proporcional dos valores financeiros, de modo que se chegou a um débito de
R$ 50.798,46, referente aos valores transferidos, mais R$ 6.978,00 relativos aos valores provenientes
de aplicação financeira, dos quais seriam deduzidos R$ 1.209,19 referentes ao estorno dos rendimentos
de aplicação financeira sobre os valores glosados, segundo o órgão instaurador.
4.
Ainda no âmbito interno da tomada de contas especial, a responsável alegou que a obra
localizada na Comunidade Boa Esperança não seria reconstrução, e sim reforma, conforme
composição dos itens de projeto básico, tendo havido equívoco por parte da inspeção a respeito das
medidas realizadas. Afirmou ainda que se diferença houvesse na metragem, essa somente poderia
ocorrer no item “tabuleiro” referente às pontes do Rio dos Angicos e Mutamba, vez que a ponte de
Boa Esperança não se trataria de construção, mas de reforma na estrutura de alvenaria e pedra. Nessa
ponte não haveria nenhum item relativo a concreto armado. Preteritamente, no curso processual
interno o município já havia aduzido que o valor de aproximadamente 17%, informado como não
aplicado, teria sido utilizado nas execuções das ampliações das alturas dos pilares e profundidades das
fundações das pontes de Angico e Mutamba, visto que tais valores, existentes nos projetos
apresentados, não estavam condizentes com os valores de campo, por falha no perfil topográfico.
5.
Os argumentos não foram acolhidos pelo Ministério da Integração Nacional. Aduziu o
órgão instaurador que o engenheiro vistoriador havia medido o comprimento e a largura das pontes
chegando ao resultado apresentado, bem como que o município convenente teria acompanhado a
inspeção sem questionar a metodologia, cabendo então à prefeitura demonstrar a metragem correta.
Essa, entretanto, não teria apresentado projetos executivos que confirmassem o que foi executado e
apresentado em planilhas e orçamentos do termo de convênio.
6.
Ingressando a tomada de contas especial neste Tribunal, a então Secex/BA realizou a
citação solidária da ex-prefeita e da empresa responsável pela execução da obra (Aratu
Empreendimentos Comerciais e Serviços Ltda. – ME). Todavia, somente a ex-prefeita apresentou
defesa. Em síntese, defendeu, em acréscimo às considerações anteriores, constantes dos autos, a
ausência de solidariedade, da prática de atos em violação de lei ou normas, e de nexo de causalidade
com o suposto dano, bem como que teria adotado todos os procedimentos para cumprimento do
convênio, como licitação, realização de pagamentos com emissão das notas fiscais, medição, e
recolhimento de impostos. Afirmou ainda que as obras foram fiscalizadas por engenheiro da prefeitura,
e, concluídas, ainda hoje são utilizadas pelos moradores.
7.
Em análise de mérito, todavia, aquela unidade instrutiva considerou insuficientes as
alegações de defesa apresentadas para o afastamento do débito (peça 27), notadamente porque a exgestora não teria trazido aos autos prova de que tivesse apresentado ao concedente proposta de
alteração do objeto pactuado no ajuste, com redução da área das pontes ou alteração dos serviços,
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limitando-se a transferir a responsabilidade ao engenheiro designado para acompanhar as obras.
Salientou a secretaria que as eventuais alterações deveriam ter sido objeto de termo aditivo, conforme
cláusula sexta do convênio. Assim, propôs o julgamento pela irregularidade das contas, com
condenação solidária em débito, e aplicação de multa proporcional, fixando o débito no montante total
de R$ 57.776,46, em valores originais, distribuído segundo as parcelas apontadas na instrução de peça
27.
8.
A título de informações complementares, todavia, ressaltou haver notícia nos autos, à peça
2, p. 204, da existência de inquérito civil público instaurado pelo Ministério Público Federal com
vistas a apurar a ocorrência de irregularidades no convênio em tela. Também que, à peça 2, p. 208,
constaria notícia da AGU acerca da tramitação, na 1ª Vara da Justiça Federal, Subseção Judiciária de
Barreiras/BA, do processo 000587-85.2013.4.01.3303, movido pela responsável aqui arrolada contra a
União, no qual pleiteava a anulação do processo administrativo que deu origem a esta TCE.
9.
Remetido o feito ao Ministério Público/TCU, a Procuradora-Geral Cristina Machado da
Costa e Silva manifestou-se, em cota singela, de acordo com a proposta da secretaria.
10. Ao ter presentes os autos em meu Gabinete, minha assessoria realizou pesquisa ao sítio da
Justiça Federal na Internet (www.jfba.jus.br), a fim de conhecer o estágio de tramitação e o objeto da
ação judicial movida pela ex-prefeita. Tal pesquisa revelou que a ação judicial foi movida pela
responsável com vistas à anulação do processo administrativo e respectivos pareceres que resultaram
na instauração desta tomada de contas especial e teria sido objeto de apreciação de mérito, tendo o
magistrado proferido sentença judicial favorável ao pleito da ex-prefeita, em 1º/12/2017, com a
seguinte parte dispositiva da sentença:
“Posto isso, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO deduzido na inicial, para o fim de
desconstituir a decisão emanada do Processo nº 59050.002919/2007-70 e reconhecer o cumprimento
do Convênio nº 50/2008-MI, firmado entre o Município de Baianópolis/BA, extinguindo o feito com
resolução
do
mérito,
art.
487,
I
do
CPC.”
(in:
https://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?proc=00005878520134013303&secao=
BES&pg=1&enviar=Pesquisar).
11. Concluí, com base nas informações coletadas, que da leitura da referida sentença era
possível verificar que houve a realização de perícia judicial, cujo laudo pericial serviu de base para a
decisão do magistrado. Assim, em que pese a independência das instâncias judicial e administrativa,
bem como o fato de que a União teria apresentado recurso de apelação contra essa sentença, restaria
induvidosa, a meu ver, a importância de referido laudo pericial para a formação de convicção
definitiva de mérito sobre as presentes contas, ensejando o cotejamento desse laudo e da sentença com
os demais elementos constantes desta tomada de contas especial, face, inclusive e especialmente, o
princípio da verdade material.
12. Dessarte, tendo por norte esse princípio, entendi que para o saneamento do feito e
apreciação de mérito destas contas se fazia necessário a juntada a este processo de cópia do referido
laudo pericial e da sentença proferida em primeira instância, incluindo-se as razões recursais
apresentadas na atual etapa do processo judicial, a fim de que se chegasse a uma segura decisão de
mérito acerca da regularidade ou irregularidade das contas da responsável.
13. Nesse intento, restituí o processo para que fossem realizadas diligências necessárias com
vistas a obter cópia do processo judicial em questão, ou cópia do laudo pericial judicial produzido
anteriormente à sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal da Justiça Federal, Subseção
Judiciária de Barreiras/BA, relativo ao processo 000587-85.2013.4.01.3303, juntamente com as peças
processuais produzidas pelo órgão jurídico na defesa dos interesses da União, incluindo aquela relativa
ao recurso de apelação interposto, bem como das respectivas razões e contrarrazões recursais
apresentadas pelas partes.
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14. Sem embargo da medida, orientei a que, caso a análise conduzisse à manutenção da
proposição anterior de julgamento pela irregularidade das contas, com condenação em débito, haveria
a secretaria que ofertar às partes nova oportunidade de pronunciamento, incluindo sobre os novos
elementos juntados aos autos, para garantia do contraditório e ampla defesa.
15. Em retorno dos autos, então sob a condução da Secretaria de Controle Externo de Tomada
de Contas Especial (SecexTCE), referida unidade instrutiva entendeu que devido a equívocos do laudo
pericial relacionados às áreas das pontes tomadas como parâmetro para emissão de opinião sobre a
execução do objeto, tal laudo não poderia ser considerado em favor da responsável, como se fez na
sentença judicial.
16. Nesse novo exame, realizado pela unidade técnica que sucedeu a primeira neste processo, a
instrução apontou que as áreas de construção das pontes nas localidades de Rio dos Angicos e
Matumba deveriam se referir à metragem obtida nas planilhas do projeto básico em vez daquelas
indicadas no Plano de Trabalho, por entender a secretaria que refletiriam a verdade dos fatos, ao passo
que o laudo pericial levou em consideração, de forma equivocada, segundo a SecexTCE, as áreas
constantes do Plano de Trabalho do Termo de Convênio.
17. Dessarte, a secretaria, com base nesse novo parâmetro, procedeu ao recálculo do valor do
débito, nessa ocasião tendo por base o projeto básico e respectivas planilhas, que também integraram o
convênio, chegando-se a um montante de dano ainda superior àquele apontado inicialmente pelo órgão
instaurador da tomada de contas especial, de maneira que trouxe os autos conclusos com propostas de
renovação da citação dos responsáveis solidários pelo montante de R$ 74.947,26, com data de origem
em 1º/7/2008 (peça 40).
18. A essa ocasião foram juntados ao processo cópia da sentença judicial de primeira instância
(peça 32) e os elementos obtidos em diligência junto à AGU, o que incluiu o laudo técnico pericial e o
recurso de apelação interposto (peças 36/37).
19. Autorizada a renovação da citação, somente a responsável apresentou novas alegações de
defesa, tendo a empresa se mantido revel. Ato contínuo, foram elas examinadas na derradeira instrução
técnica produzida à peça 40, a qual manteve posicionamento no sentido da existência de débito, de
maneira que a SecexTCE alvitrou o julgamento pela irregularidade das contas, com condenação
solidária em débito e aplicação de multa proporcional, proposta essa acolhida pela d. Procuradoria.
20. Em suma, aduziu-se na instrução que, de forma equivocada, o Relatório de Inspeção in
loco 076/2011-ASR (peça 2, p. 82-85), produzido pela Secretaria Nacional de Defesa Civil indicou a
área a executar de 42,00m² de Reconstrução da Ponte de Angicos; 63,00m² de área a executar na
Reconstrução da Ponte Mutamba; e 35,00m² de área a executar na Reconstrução da Ponte Comunidade
Boa Esperança, sendo essas áreas das 3 (três) pontes também indicadas no campo “Identificação do
Objeto” do Plano de Trabalho (peça 1, p. 20), o que, na visão da SecexTCE, não são corretas. Eis a
identificação do objeto constante daquele Plano de Trabalho:
“Identificação do Objeto
O PROJETO VISA A RECONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES NO MUNICÍPIO DE
BAIANÓPOLIS - BA. SENDO: UMA NA LOCALIDADE DE RIO DOS ANGICOS COM
42,00m2, UMA NA LOCALIDADE DE MUTAMBA COM 63,00m2 E A ULTIMA NA
LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA COM 35,0 m2”

21. Segundo a SecexTCE “29.1. Tais informações são equivocadas, pois as planilhas
orçamentárias dos Projetos Básicos (PB), que fazem parte do Plano de Trabalho, comprovam que a
área da Ponte no Rio dos Angicos é de 48,00 m² e não de 42,00 m2, a área da Ponte no Rio Mutamba
é de 72,00 m² e não de 63,00 m2, e a área da Ponte na Boa Esperança é de 32,00 m² e não de 35,00
m2 , (...)”.
22. Quanto ao laudo pericial, reafirma que suas conclusões são equivocadas devido ao fato de
que não levaram em consideração essas áreas indicadas nas planilhas dos projetos básicos, mas aquelas
áreas indicadas na “identificação do objeto” do convênio.
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23. A defesa apresentada pela responsável, por sua vez, pontuou que a controvérsia residiria
em um pequeno equívoco material na elaboração do instrumento de convênio, haja vista que embora se
referisse à reconstrução de três pontes, na realidade se tratava da reconstrução de duas e da reforma da
terceira. E o referido erro contratual teria resultado na apuração de uma suposta inexecução de 17% do
projeto originário firmado junto ao Ministério da Integração Nacional.
24. Ainda segundo a defesa, a tomada de contas deveria ser sobrestada até o julgamento da
ação que tramita junto à Justiça Federal, onde se encontra pendente o recurso de apelação interposto
pela AGU em face da decisão que lhe fora favorável e que aferiu a execução do objeto, cujo comando
judicial foi obtido no sentido da anulação do procedimento administrativo que deu origem a esta TCE.
A seu ver, a continuidade da tramitação do processo sem a observância do quanto já decidido na
sentença judicial atentaria contra o Regime Democrático e o próprio Estado Democrático de Direito,
pois negaria a soberania das decisões do Poder Judiciário, vulnerando-lhe a competência
constitucional. E, caso não acolhido o pedido, roga que este feito seja arquivado nos termos do art. 212
do Regimento Interno/TC, por ausência de pressupostos, em vista do decisum na esfera judicial.
25. Ao ver da defesa os valores de metragem quadrada indicados na instrução da secretaria
constituiriam inovação na lide, e a alteração das dimensões das pontes causariam um ônus
demasiadamente pesado à defendente, elevando uma dívida apontada inicialmente no valor de
R$ 50.000,00, declarada inexistente por sentença de mérito, para a exorbitante cobrança de
aproximadamente R$ 74.000,00 em valores originais.
26. Por fim a ex-prefeita reafirmou a inocorrência das irregularidades, ponderando que o mero
erro material no projeto não conduziria à conclusão de inexecução do convênio proposto nem prejuízo
ao erário. E, a seu ver, a perícia técnica não foi invalidada no foro competente, havendo sentença
judicial reconhecendo o efetivo cumprimento e execução integral do convênio. Afinal, conforme o
perito judicial, não teria havido construção de área a menor nas pontes do Rio dos Angicos e
Mutamba; mas, pelo contrário, área construída a maior em ambas (conforme o laudo pericial),
enquanto que na ponte da Boa Esperança não aconteceu uma reconstrução, mas sim uma reforma das
alas externas da ponte. E, nessa, teria sido observada a proporcionalidade entre a área apontada
equivocadamente no convênio como reconstrução e a área das alas reformadas.
27. De sua vez, a secretaria refutou esses argumentos com a indicação de que vige a
independência das instâncias administrativa e judicial, bem como que o TCU possui competências
próprias que autorizam a apreciação e julgamento da matéria em sede de tomada de contas especial.
Assim, independentemente da existência da sentença judicial a atuação deste Tribunal não teria restado
prejudicada quanto ao mérito do processo de TCE, pois, afinal, não houve determinação judicial de
anulação do processo de tomada de contas especial junto a esta Corte de Contas.
28. A secretaria aponta também que a citação sequer mencionou alterações de projeto, sendo a
recomposição do patrimônio público aqui tratada aquela relativa ao exato valor de sua afetação pela
inexecução parcial e não correção de projeto, de maneira que, além da análise documental presente nos
autos, levou em consideração sobretudo o parecer fiscal realizado pelo órgão concedente. E, quanto ao
laudo pericial, entende a secretaria ser documento equivocado e com erros, não observando o projeto
aprovado que compõe o plano de trabalho aprovado, integrante do Convênio 50/2008, de maneira que
não refletiria a verdade material.
29. Esses, portanto, os principais motivos que conduziram a secretaria, secundada pelo
Ministério Público/TCU, a propor o não acolhimento da defesa e o julgamento pela irregularidade das
contas, com condenação.
30. Passando ao exame de mérito da matéria, permito-me, data máxima vênia, discordar da
análise e conclusões constantes dos pareceres.
31. Desde o início apontei a relevância da execução da perícia judicial para o deslinde deste
feito, e não foi sem razão, conforme demonstrarei adiante.
32. Primeiramente, necessário esclarecer que o convênio aprovado teve por objeto ações de
prevenção a desastres, focado em três pontes. Equivocadamente o ajuste previu a reconstrução de três
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delas, mas consoante os elementos constantes dos autos é possível aferir que se tratou, de fato, da
reconstrução de apenas duas delas, sendo a terceira objeto de obras de reforma/reparos, segundo
mesmo se lê nas planilhas, haja vista a ausência de elementos construtivos como pilares,
mesoestruturas e superestruturas dentre os itens de serviços previstos. Além disso, o orçamento para a
execução do serviço foi demasiadamente pequeno para as obras da ponte localizada em Boa
Esperança, evidentemente compatível com serviços de reparos.
33. Fato é que o relatório de inspeção da Secretaria Nacional de Defesa Civil, que serviu de
motivação para a instauração de tomada de contas especial, cometeu equívoco ao considerar aquela
ponte como reconstrução, quando seria reforma de elementos externos em pedra, demonstrando assim
grande fragilidade na sua elaboração e na aferição do serviço executado. Embora fosse realizada in
loco, a inspeção não buscou a verdade material acerca dos serviços executados e previstos, quando
tinha capacidade e possibilidade de assim conhecer, comparando-se inclusive os itens executados com
os itens de planilhas e orçamentos do projeto básico, ocasião em que poderia ter recorrido também a
outros elementos e pessoas disponíveis junto à prefeitura.
34. Diferentemente daquele relatório de inspeção e da então SecexBA, a SecexTCE
reconheceu os serviços de reforma e levantou débito apenas relativo à parcela que entendeu não fazer
parte dos serviços dessa natureza.
35. Todavia, adianto desde logo que o débito apontado nos autos, a partir dos novos cálculos
efetuados pela SecexTCE, possui maior relevância nas obras de reconstrução, haja vista que o cálculo
efetuado pela secretaria, para fins da segunda citação, no que tange à reforma da ponte na comunidade
Boa Esperança compreendeu valores totais de apenas R$ 250,42, sendo esse montante, portanto, de
pouca ou nenhuma relevância no contexto das obras.
36. A propósito, sobre esse montante a secretaria consignou análise demasiadamente rasa
sobre os motivos que conduziriam à impugnação, ao apontar, ainda que reconhecendo ter se tratado de
reforma, que:
“46.2.1.1. As conclusões do Laudo Pericial acerca da Ponte na Boa Esperança também contêm
erro, indicando a inexistência de débito, com intervenção apenas das alas externas em pedra (grifei),
e não uma reconstrução total da ponte. Ao contrário do informado, embora se trate mesmo de reforma,
há débito sim, devendo ser glosados os serviços do item 01.02 da Planilha orçamentária do Projeto
Básico da Ponte na Boa Esperança, de locação da obra = área do tabuleiro = área da ponte (32 m2), no
valor total de R$ 208,00, que não foi executado. E também o item 05.01 da referida planilha, de
limpeza da obra = área do tabuleiro = área da ponte (32 m2), no valor de R$ 42,24, pois não existe
limpeza de algo que não foi executado. Portanto, em relação à Ponte na Boa Esperança, devem ser
glosados R$ 250,42 de serviços que não foram executados (R$ 208,00 + R$ 42,24).” (Destaques do
original).
37. Ocorre que os serviços de limpeza da obra constam expressos na planilha do projeto básico
(R$ 42,24), como pode ser visto na própria instrução, e o “Memorial Descritivo dos Serviços”
constante do Anexo 1 do Projeto Básico dispõe que “3.0 Limpeza Final. A obra será entregue
devidamente limpa e livre de entulhos e sobras de materiais de construção” (peça 1, p. 40). Do mesmo
modo ali consta informação sobre a “1.2. Locação da obra”, dispondo que “Para correta locação da
obra, feita através de gabaritos, deverão ser observados as cotas de nível, para implantação de cada
área definida no projeto arquitetônico”, sendo natural, portanto, a cobrança por esse serviço, que
assim foi feito no valor de R$ 208,00. Desse modo, mesmo que não se considerasse a diminuta
importância dos valores, a dispensar o ressarcimento, posso afirmar com segurança que os valores
eram devidos, haja vista que os serviços estavam previstos e por isso merecedores de remuneração. Por
sua própria natureza não é possível aferir a posteriori que não foram executados, mas é presumível sua
efetiva realização.
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38. Quanto ao débito relativo à reconstrução das pontes nas localidades de Rio dos Angicos e
Mutamba, cabem aqui considerações mais extensas a respeito da matéria.
39. De início a tomada de contas especial apurou o débito, objeto da primeira citação, com
base na constatação da inspeção realizada pelo concedente, a qual apontou uma inexecução parcial da
ordem de 17% do objeto conveniado, baseando-se essas conclusões na área de medição prevista e
supostamente encontrada nos locais das obras visitadas.
40. Segundo o Relatório de Inspeção nº 076/2011 – ASR da Secretaria Nacional de Defesa
Civil, teria havido a reconstrução de 36 m² na Comunidade de Angicos, em vez de 42m² previstos, 54
m² na Comunidade Mutamba, em vez de 63m², e 12m² na Comunidade Boa Esperança, em vez de
35m² previstos. Essa última, conforme mesmo reconhecido pela unidade instrutiva em seu último
exame, se tratou de reforma de muros de contenção em pedra da ordem de cerca de 35m², de maneira
que o dano apurado não mais se conformou àquela metodologia de apuração do órgão instaurador,
mas, como visto, pela glosa de ínfimos valores a título de locação e limpeza.
41. A inspeção técnica do próprio concedente extraiu os parâmetros de comparação do Termo
de Convênio, que descreveu essas áreas no Plano de Trabalho, no item de “Identificação do Objeto”
(peça 1, p. 20), mas não só aí, como também o seu somatório no “Cronograma de Execução” (peça 1,
p. 21), onde indicou o total de 140 m² (somatório das áreas das pontes de 42m²+63m²+12m²).
42. Todavia, consoante as informações extraídas do Projeto Básico pela unidade instrutiva, as
dimensões corretas das duas pontes objeto de reconstrução seriam de 48m² e 72m², o que provocou
inclusive a elevação do valor do débito calculado, haja vista que, tendo por base esses parâmetros e a
medição efetuada naquele relatório de inspeção, teriam sido executados apenas 75% dos objetos,
restando não executados 25% e não 17%.
43. Ocorre que o mesmo parâmetro de comparação foi utilizado tanto pelo perito judicial
quanto pelos técnicos da Secretaria Nacional de Defesa Civil no tocante à área que deveria ser
construída de ponte (tabuleiro). A inovação surgiu das planilhas do projeto básico, em face da área de
locação prevista para a obra e de escoramento do tabuleiro, conduzindo-se à inferência de serem
maiores as áreas das pontes reconstruídas.
44. Tem-se, portanto, e concretamente, uma diferença entre a área das pontes declarada no
Plano de Trabalho e a área dessas mesmas pontes sugerida por dois itens das planilhas do projeto
básico. Seria bastante controverso a meu ver que o Tribunal adotasse linha diversa, afastando o
parâmetro de aferição presente nos laudos e pareceres já produzidos, se o próprio órgão concedente e
também o perito judicial consideraram aqueles parâmetros constantes do Plano de Trabalho em suas
visitações in loco. A meu ver, não há segurança nas informações constantes do Termo de Convênio
quanto à efetiva área de reconstrução das pontes.
45. A julgar, por exemplo, pela área de locação, chegaríamos à conclusão de que a área
construída proposta é de fato menor que a apontada pela SecexTCE, uma vez que a área de locação de
uma obra é maior que a área da construção ou edificação. Afinal, situa-se dentro dessa área os
gabaritos da edificação e da fundação com seus afastamentos em relação à área de trabalho efetivo, de
construção. Todavia, o escoramento constante da planilha estranhamente também foi definido na
mesma medida da área da locação, o que coloca em contradição essa mesma conclusão, trazendo
incerteza quanto à área efetivamente correspondente ao objeto apresentado ao concedente. Não há, nos
autos, todavia, o projeto arquitetônico capaz de dirimir em definitivo a dúvida aqui levantada. Esse não
foi apresentado ao concedente, de maneira que resta grande incerteza sobre qual seria a área exigida
para fins de aferição do que foi reconstruído.
46. Devo concluir, portanto, que tanto o Plano de Trabalho como o Projeto Básico foram
deficientes, tendo eles sido assim aprovados pelo órgão concedente. E esse órgão concedente
considerou como de aferição as áreas constantes da identificação do objeto e não aquelas deduzidas
das planilhas apresentadas. A fiscalização do concedente, por sua vez, também foi falha, pois além de
não conhecer o projeto aprovado e fiscalizado, também cometeu equívocos na medição dos serviços,
medindo áreas do tabuleiro de uma ponte que não foi reconstruída, apenas reformadas as suas alas
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laterais em pedra, o que põe em cheque a confiabilidade dos valores encontrados nas suas próprias
medições fiscalizatórias.
47. Há divergências entre as áreas de construção medidas pelo fiscal do órgão concedente e
pelo perito judicial responsável pela aferição da área construída. Enquanto o Relatório de Inspeção nº
076/2011 – ASR aferiu a construção de 36m² e 54m² de reconstrução de pontes, o perito judicial aferiu
45,68m² e 70,4m². Todavia, o laudo pericial não foi levado em consideração pela secretaria apenas
pelo fato de que, assim como o fiscal do concedente, considerou as áreas indicadas no Plano de
Trabalho como parâmetro comparativo ao efetivamente medido in loco pelo perito e não em
comparação à área indicada por aqueles dois itens das planilhas do Projeto Básico.
48. Ocorre, todavia, que não há motivos para desacreditar o laudo pericial quanto aos valores
medidos, executados. Ora, mesmo o relatório de inspeção do concedente cometeu equívocos ao
considerar, por exemplo, a reconstrução parcial de três pontes, quando na realidade se tratou, conforme
todos os elementos indicam, da reconstrução de duas e da reforma de uma terceira. E esse erro, a meu
ver, é ainda mais grave, haja vista tratar-se de erro de medição e não da interpretação do parâmetro de
comparação com a área supostamente projetada. A própria secretaria reconheceu, com base nos
elementos da perícia judicial, a ocorrência de uma simples reforma na ponte localizada na comunidade
de Boa Esperança.
49. Ainda, se partirmos da premissa de que o laudo pericial esteve correto sobre as medições
que fez, mas incorreto quanto à área exigida, chegaríamos à conclusão de que a ponte no Rio dos
Angicos atingiu o percentual de execução de 95,16% (45,68m²/48,0m²) e a do Mutamba de 97,77%
(70,4m²/72,0m²). Tal conclusão reduziria o débito ao montante de R$ 5.962,17 no primeiro caso, em
valores originais, e de R$ 3.915,92, no segundo caso, considerando os valores constantes do projeto
básico aprovado para cada uma das pontes, o que importaria em débito da ordem de 3,13% dos
recursos empregados nos objetos do convênio.
50. Dessarte vejo duas situações possíveis: (i) uma condenação em débito com base na
consideração da área obtida a partir dos elementos da planilha de projeto básico em vez do plano de
trabalho, como sugerido pelos pareceres, porém levando em consideração a medição realizada pelo
perito judicial; ou (ii) a consideração integral do laudo pericial, vez que tomou como parâmetro o
mesmo critério empregado pelo fiscal do concedente, qual seja, a área prevista no Plano de Trabalho
aprovado para o convênio.
51. Ao debruçar-me sobre esses elementos, avalio mais adequado que o Tribunal se alinhe ao
decidido pelo magistrado em primeira instância da Justiça Federal, alicerçado pela perícia conduzida
judicialmente, dada a imprecisão quanto aos parâmetros de aferição da área exigida de construção, e os
equívocos cometidos na celebração do ajuste, e na medição realizada pelo concedente. Ademais,
entendo que o laudo pericial efetuou medições muito mais próximas dos valores das planilhas do
projeto básico, e, diga-se de passagem, superiores aos previstos no Plano de Trabalho acordado junto
ao órgão concedente. Dado o grau de imprecisão dos elementos, forçoso reconhecer que o referido
laudo é forte elemento formador de convicção pela regularidade com ressalva destas contas. E,
ademais, não me parece adequado que toda essa imprecisão resultasse em uma imputação de dano da
ordem de três por cento do valor das obras.
52. Penso, assim, que as contas devem ser julgadas regulares com ressalva, dando-se quitação
aos responsáveis.
Dessarte, com vênias aos pareceres proferidos nestes autos, manifesto-me por que o
Tribunal aprove o acórdão que ora submeto à deliberação deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 5315/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo TC 003.790/2016-9.
2. Grupo II – Classe II - Assunto: Tomada de Contas Especial.
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3. Responsáveis: Aratu Empreendimentos Comerciais e Serviços Ltda. - ME (06.890.563/000189); Jandira Soares Silva Xavier (600.529.455-53).
4. Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Baianópolis - BA.
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE).
8. Representações legais: Helder Lessa Freire (18.434/OAB-BA) e outros, representando Jandira
Soares Silva Xavier.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo
extinto Ministério da Integração Nacional em desfavor de Jandira Soares Silva Xavier, ex-Prefeita do
Município de Baianópolis/BA, em face da execução parcial do Convênio 50/2008, celebrado junto à
Secretaria Nacional de Defesa Civil com vistas à “reconstrução” de três pontes nas localidades de Rio
dos Angicos, Mutamba e Boa Esperança, ao custo total de R$ 315.000,00,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1ª Câmara,
ante as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. considerar revel a empresa Aratu Empreendimentos Comerciais e Serviços Ltda. – ME, com
fundamento no art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992;
9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa formuladas pela Sra. Jandira Soares Silva
Xavier aproveitando-se esse acolhimento à referida empresa revel, nos termos do art. 161 do
Regimento Interno/TCU;
9.3. julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis Sra. Jandira Soares Silva Xavier,
ex-Prefeita do Município de Baianópolis/BA; e da empresa Aratu Empreendimentos Comerciais e
Serviços Ltda. – ME, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, todos da
Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação; e
9.4. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5315-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de
Oliveira.
(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral
GRUPO I – CLASSE II – 1ª CÂMARA
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TC 020.481/2017-9
Natureza: Tomada de Contas Especial
Órgão/Entidade: Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Espírito Santo
– Core-ES
Responsáveis: Benedicto Emmanoel Ferreira (083.939.157-91); Marcelo Alves Lima
(004.649.527-43); Marcelo Marino Simonetti (812.739.247-20); Roger Scalco Freitas (042.347.38751)
Representações legais: Paulo Pereira Guimarães (19957/OAB-GO); e Eliane Simonini Baltazar
(20.269/OAB-GO), representando Roger Scalco Freitas.
SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. NÃO REAPRESENTAÇÃO DE CHEQUES
DEVOLVIDOS COM PREJUÍZOS AOS COFRES DA ENTIDADE PELA NÃO REALIZAÇÃO DA
COBRANÇA DOS VALORES. DESCONTOS INTEMPESTIVOS CONCEDIDOS EM
DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. CITAÇÃO.
DILIGÊNCIAS POSTERIORES. ACOLHIMENTO DAS ALEGAÇÕES DE DEFESA DE DOIS
RESPONSÁVEIS FACE À EFETIVA COBRANÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA DOS
CHEQUES. REGULARIDADE COM RESSALVA DE SUAS CONTAS. REVELIA DO
RESPONSÁVEL CITADO EM RAZÃO DE APROPRIAÇÃO DE VALORES. NÃO
ACOLHIMENTO DAS ALEGAÇÕES RELATIVAS AOS DESCONTOS OFERTADOS. CONTAS
IRREGULARES DESSES ÚLTIMOS. DÉBITO. MULTA PROPORCIONAL.
RELATÓRIO
Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Federal dos Representantes
Comerciais (Confere) em face de prejuízos ocorridos no Conselho Regional de Representantes
Comerciais no Estado do Espírito Santo (Core-ES).
2.
Após a adoção das medidas saneadoras determinadas por este Relator, bem assim a citação
dos responsáveis arrolados, produziu-se a seguinte instrução no âmbito da SecexTCE (peça 97):
“INTRODUÇÃO
Cuidam os autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Federal dos
Representantes Comerciais (Confere), referente aos prejuízos decorrentes de desvio de valores e
evasão de receitas no Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Espírito Santo –
Core-ES, causados pelos agentes responsáveis acima identificados, em atendimento às
disposições contidas no artigo 84 do Decreto-Lei nº 200, de 25/02/1967, e no artigo 8º da Lei 8.443, de
16/07 /1992.
HISTÓRICO
2.
Com base no Relatório da Comissão de Sindicância (peça 1, p. 29-79), datado
de 15/04/2016, relativo à fiscalização in loco realizada pelo Conselho Federal dos Representantes
Comerciais em seu Conselho Regional no Estado do Espírito Santo, verificou-se a ocorrência das
seguintes irregularidades, causadoras de danos ao erário referentes ao período de 1/1/2010 a
30/12/2015:
CHEQUES DEVOLVIDOS E NÃO EXECUTADOS
2.1. A comissão sindicante detectou a existência de cheques nominais ao Core-ES devolvidos
pela instituição bancária, não havendo registro de reapresentação dos referidos títulos (peça 1, p. 14 e
87-92).
2.1.1. A omissão na realização da ação de regresso no prazo estipulado, acarretou a prescrição do
direto de cobrança e consequente a perda patrimonial de R$ 73.332,15, conforme quadro a seguir:
Cheques devolvidos e não executados
Mês

Exercício 2013

Exercício

Exercício
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2014
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

951,82
954,45
1.179,36
2.244,34
2.086,28
3.381,42
7.847,85
2.455,75
4.757,11
5.661,48
2.906,37
2.362,73

2015
2.456,34
2.714,45
1.478,77
898,90
1.868,26
2.816, 11
730,69
890,48
2.345,85
2.498,51
918,46
1.110,71

2.167,45
743,32
2.283,04
2.878,34
3.508, 10
2.609,64
856,39
769,38

2.1.2. Importa informar que para efeito de data inicial do débito, adota-se o último dia do mês.
2.1.3. A responsabilidade sobre tais irregularidades foi atribuída ao Sr. Benedicto Emmanoel
Ferreira, ex-Diretor Presidente do Core/ES e Sr. Marcelo Marino Simonetti, ex-Diretor-Tesoureiro.
CHEQUES NÃO APRESENTADOS
2.2. A comissão de sindicância também detectou a existência de cheques nominais ao Core-ES,
que sequer foram apresentados para pagamento no prazo estabelecido pelo art. 33 da Lei nº 7.357/85,
acarretando a perda de R$ 18.750,39 (dezoito mil, setecentos e cinquenta reais e trinta e nove
centavos) ao Conselho, conforme quadro a seguir (peça 1, p. 14 e 93-94):
Cheques não apresentados
Mês

Exercício
2011

Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Exercício
2014
286,83
297,05
290,00

186,27

Exercício
2015

3.051,20
264,39
23 1,44
4.553,77
304,80
910,26

2.873,07
290,00
490,69
457,28
1.168,90
871,95
1.060,46
575,77
586,26

2.2.1. A fim de evitar ônus indevido, para efeito de data inicial do débito, adota-se o último dia
do mês.
2.2.2. A responsabilidade sobre tais irregularidades foi atribuída ao Sr. Benedicto Emmanoel
Ferreira, ex-Diretor Presidente do Core/ES e Sr. Marcelo Marino Simonetti, ex-Diretor-Tesoureiro.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE VALORES DO CORE-ES
2.3. Foram detectadas ainda pelos sindicantes diferenças entre o somatório mensal dos valores
anotados nos recibos provisórios e os valores depositados na conta arrecadação do Core-ES (peça 1, p.
15).
2.3.1. Apurou-se, após amplo procedimento investigatório, inclusive contendo termo de
confissão do próprio Sr. Marcelo Alves de Lima, auxiliar financeiro do Core-ES, à época (peça 1, p.
97).
2.3.2. Conforme apurado, os funcionários do Sindicato dos Representantes Comerciais do Estado
do Espírito Santo (SIRC-ES) recebiam os valores referentes às anuidades, anotavam nos recibos
provisórios, e os entregava ao Sr. Marcelo, que, por sua vez, emitia um relatório de arrecadação com
valor inferior ao real, depositando o valor relatado na conta do Core-ES e desviando o restante para seu
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uso pessoal.
2.3.3. Foi apurado o desvio do valor de R$ 254.973,18, de 2010 até 2015, apurando-se diferenças
entre os valores recebidos e os efetivamente depositados conforme demonstrado na tabela a seguir:
Valores desviados
Mês

D

Diferenças

Janeiro/2010
Fevereiro/20

D
D

472,34
427,78

Março/2010
Abril/2010
Maio/2010
Junho/2010
Julho/2010
Agosto/2010
Setembro/20

D
D
D
D
D
D
D

2.357,17
1.852,96
1.162,20
1.665,28
2.473,00
3.463,96
3.588,23

Outubro/201

D

1.005,37

Novembro/2

D

1,514,16

Dezembro/2

-

0,0

Janeiro/2011
Fevereiro/20

D
D

3.033,30
4.240,64

Março/2011
Abril/2011
Maio/2011
Junho/2011
Julho/2011
Agosto/2011
Setembro/20

D
D
D
D
D
D
D

2.697,63
3.930,17
4.427,82
4.706,60
3.802,84
6.388.96
10.336,78

Outubro/201

D

3.789,53

Novembro/2

C

599,72

Dezembro/2

C

2.267,61

Janeiro/2012
Fevereiro/20

D
C

20.559,38
6.774,66

Março/2012
Abril/2012
Maio/2012
Junho/2012
Julho/2012
Agosto/2012
Setembro/20

D
D
D
D
D
D
D

4.366,64
3.904,37
5.403,05
5.572,77
4.543,90
5.660,17
5.962,61

Outubro/201

D

4.279,28

/C

10

10
0
010
010

11

11
1
011
011

12

12
2
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Mês

D

Diferenças

Novembro/2

D

1.888,84

Dezembro/2

D

1.742,26

Janeiro/2013
Fevereiro/20

D
D

4.272,96
661,29

Março/2013
Abril/2013
Maio/2013
Junho/2013
Julho/2013
Agosto/2013
Setembro/20

D
D
D
D
D
D
D

4.082,04
4.882,87
3.429,01
6.657,27
4.358,23
4.169,00
1.033,69

Outubro/201

D

10.217,79

Novembro/2

D

2.477,02

Dezembro/2

D

1.220,09

Janeiro/2014
Fevereiro/20

D
D

7.780.94
7.151,76

Março/2014
Abril/2014
Maio/2014
Junho/2014
Julho/2014
Agosto/2014
Setembro/20

D
D
D
D
D
D
D

5.308,35
3.612,32
6.647,86
4.878,38
5.647,45
3.183,44
5.336,95

Outubro/201

D

2.870,15

Novembro/2

D

876,96

Dezembro/2

D

620,72

Janeiro/2015
Fevereiro/20

D

0,00
122,98

Março/2015
Abril/2015
Maio/2014
Junho/2015
Julho/2015
Agosto/2015
Setembro/20

D
D
D
D
D
D
-

8.512,93
5.955,25
4.445,97
6.491,99
0,00
1.581,87
0,00

Outubro/201

D

3.436,71

/C
012
012

13

13
3
013
013

14

14
4
014
014

15

15
5

413
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

2.3.4. Com o fim de evitar ônus indevido, para efeito de data inicial do débito, adota-se o último
dia do mês.
RENÚNCIA DE RECEITA
2.4. Por último, os exames dos sindicantes sobre os ‘recibos provisórios de recebimento’,
documento manuscrito do Core-ES, nos quais os funcionários do Sindicato dos Representantes
Comerciais do Estado do Espírito Santo (SIRC-ES) anotavam os valores recebidos para posterior
lançamento pelo funcionário do Core-ES, constataram a ocorrência de concessão extemporânea do
desconto estabelecido pelo § 4º do art. 10 da Lei nº 4.886/65 (peça 1, p. 17).
2.4.1. Confrontando os valores recebidos pelo Core-ES e os efetivamente devidos conforme
determinação legal, apurou-se os seguintes valores divergentes (peça 1, p. 18):
Renúncia de Receita - Exercício
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Valor (R$)
5.187,85
8.649,65
15.460,36
21.116,30
36.198,66
20.799,26

2.4.2. Nesse caso, a fim de evitar ônus indevido, para efeito de data inicial do débito, adotaremos
o último dia do ano.
2.4.3. Conforme as oitivas de Romulo Jardel Valentino Mendes e Raphael Werneck de Oliveira,
responsáveis pelos recebimentos, a autorização para concessão dos descontos fora do prazo estipulado
partiu do Dr. Roger Scalco, portanto, é o empregado responsável pelos débitos apurados.
3.
Os responsáveis foram notificados das irregularidades, conforme ofícios e AR’s de peça 2,
p. 34-50. O Sr. Benedicto Emmanoel Ferreira, na data de 9/1/2017; o Sr. Marcelo Marino Simonetti,
na data de 19/1/2017, o Sr. Roger Scalco Freitas, na data de 19/1/2017; e o Sr. Marcelo Alves Lima, na
data de 20/1/2017.
4.
O Sr. Roger Scalco Freitas apresentou defesa de peça 2, p. 51-54, mas não teve
acolhimento, conforme análise de peça 2, p. 66.
5.
O Sr. Marcelo Marino Simonetti apresentou defesa de peça 2, p. 67-70, mas não obteve
acolhimento, conforme análise de peça 3, p. 199-200.
6.
O Sr. Benedicto Emmanoel Ferreira apresentou defesa de peça 2, p. 71-78, mas não obteve
acolhimento, conforme análise de peça 3, p. 201-202.
7.
Diante dos fatos supramencionados, foi instaurada a presente TCE, motivada pela juntada
de provas indicativas de irregularidades praticadas no Core-ES, no período de 1/1/2010 a 31/12/2015.
8. Isso posto, instaurada a presente TCE, foi elaborado o relatório do tomador de peça 1, p. 9-23,
imputando débito aos responsáveis mencionados nos itens e subitens acima. Consta o certificado de
auditoria à peça 4, p. 1-2. Uma vez que o Core/ES não integra a Administração Pública Federal não há
relatório da CGU nem pronunciamento ministerial.
9. Já no âmbito deste Tribunal, houve a citação dos responsáveis em razão das seguintes
ocorrências (peças 10-12):
Responsáveis solidários: Benedicto Emmanoel Ferreira e Marcelo Marino Simonetti.
Irregularidade 1: omissão na cobrança de cheques devolvidos nos períodos de 1/1/2010 a
31/12/2015, época em que era dirigente do Core/ES
Conduta: omitir-se em realizar as cobranças no período antes da prescrição do direito de
cobrança.
Dispositivos violados: art. 33 da Lei nº 7.357/85, artigo 84 do Decreto-Lei nº 200, de
25/02/1967.
Nexo causalidade: a omissão na cobrança dos cheques causou o dano ao erário.
Evidências: Processo de Sindicância de peça 1, p. 29-79 e Relatório do Tomador de peça 1, p. 923.
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Débito:
Data

Valor
(R$)

31/1/2013
28/2/2013
31/3/2013
30/4/2013
31/5/2013
30/6/2013
31/7/2013
31/8/2013
30/9/2013
31/10/201

951,82
954,45
1.179,36
2.244,34
2.086,28
3.381,42
7.847,85
2.455,75
4.757,11
5.661,48

30/11/201

2.906,37

31/12/201

2.362,73

31/1/2014
28/2/2014
31/3/2014
30/4/2014
31/5/2014
30/6/2014
31/7/2014
31/8/2014
30/9/2014
31/10/201

2.456,34
2.714,45
1.478,77
898,90
1.868,26
2.816, 11
730,69
890,48
2.345,85
2.498,51

30/11/201

918,46

31/12/201

1.110,71

3
3
3

4
4
4
31/1/2015
2.167,45
28/2/2015
743,32
31/3/2015
2.283,04
30/4/2015
2.878,34
31/5/2015
3.508, 10
30/6/2015
2.609,64
31/7/2015
856,39
31/8/2015
769,38
Irregularidade 2: omissão na apresentação de cheques recebidos nos períodos de 1/1/2010 a
31/12/2015, época em que era dirigente do Core/ES.
Conduta: omitir-se em realizar a apresentação dos cheques antes da prescrição do direito de
cobrança.
Dispositivos violados: art. 33 da Lei nº 7.357/85, artigo 84 do Decreto-Lei nº 200, de
25/02/1967.
Nexo causalidade: a omissão na apresentação dos cheques causou o dano ao erário.
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Evidências: Processo de Sindicância de peça 1, p. 29-79 e Relatório do Tomador de peça 1, p. 923.
Débito:
Data
31/8/2011
28/2/2014
31/3/2014
30/4/2014
31/7/2014
31/8/2014
30/9/2014
31/10/201

Valor
186,27
286,83
297,05
290,00
3.051,20
264,39
23 1,44
4.553,77

30/11/201

304,80

31/12/201

910,26

31/1/2015
28/2/2015
30/4/2015
31/5/2015
30/6/2015
31/7/2015
31/8/2015
30/9/2015
31/10/201

2.873,07
290,00
490,69
457,28
1.168,90
871,95
1.060,46
575,77
586,26

4
4
4

5
Responsável: Marcelo Alves de Lima.
Irregularidade: apropriação indébita de valores do Core/ES nos períodos de 1/1/2010 a
31/12/2015, época em que era funcionário do Core/ES
Conduta: apropriar-se indevidamente de valores do Core/ES.
Dispositivos violados: artigo 84 do Decreto-Lei nº 200, de 25/02/1967.
Nexo causalidade: a apropriação dos valores causou o dano ao erário.
Evidências: Processo de Sindicância de peça 1, p. 29-79 e Relatório do Tomador de peça 1, p. 923.
Débito:
Data
D
Diferenças
Apropriadas
/C
(R$)
31/1/2010
D
472,34
28/2/2010
D
427,78
31/3/2010
D
2.357,17
30/4/2010
D
1.852,96
31/5/2010
D
1.162,20
30/6/2010
D
1.665,28
31/7/2010
D
2.473,00
31/8/2010
D
3.463,96
30/9/2010
D
3.588,23
31/10/2010
D
1.005,37
30/11/2010
D
1,514,16

416
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Data

D
/C

31/12/2010
31/1/2011
28/2/2011
31/3/2011
30/4/2011
31/5/2011
30/6/2011
31/7/2011
31/8/2011
30/9/2011
31/10/2011
30/11/2011
31/12/2011
31/1/2012
28/2/2012
31/3/2012
30/4/2012
31/5/2012
30/6/2012
31/7/2012
31/8/2012
30/9/2012
31/10/2012
30/11/2012
31/12/2012
31/1/2013
28/2/2013
31/3/2013
30/4/2013
31/5/2013
30/6/2013
31/7/2013
31/8/2013
30/9/2013
31/10/2013
30/11/2013
31/12/2013
31/1/2014
28/2/2014
31/3/2014
30/4/2014
31/5/2014
30/6/2014
31/7/2014
31/8/2014
30/9/2014

Diferenças
(R$)

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C
C
D
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

0,0
3.033,30
4.240,64
2.697,63
3.930,17
4.427,82
4.706,60
3.802,84
6.388.96
10.336,78
3.789,53
599,72
2.267,61
20.559,38
6.774,66
4.366,64
3.904,37
5.403,05
5.572,77
4.543,90
5.660,17
5.962,61
4.279,28
1.888,84
1.742,26
4.272,96
661,29
4.082,04
4.882,87
3.429,01
6.657,27
4.358,23
4.169,00
1.033,69
10.217,79
2.477,02
1.220,09
7.780.94
7.151,76
5.308,35
3.612,32
6.647,86
4.878,38
5.647,45
3.183,44
5.336,95

Apropriadas
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Data

D
/C

31/10/2014
30/11/2014
31/12/2014
31/1/2015
28/2/2015
31/3/2015
30/4/2015
31/5/2015
30/6/2015
31/7/2015
31/8/2015
30/9/2015
30/10/2015

Diferenças

Apropriadas

(R$)
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

2.870,15
876,96
620,72
0,00
122,98
8.512,93
5.955,25
4.445,97
6.491,99
0,00
1.581,87
0,00
3.436,71

Responsável: Roger Scalco de Freitas
Irregularidade: renúncia de receita – concessão indevida de descontos no pagamento de
anuidades nos períodos de 1/1/2010 a 31/12/2015, época em que era funcionário do Core/ES.
Conduta: renunciar indevidamente de receitas do Core/ES.
Dispositivos violados: artigo 84 do Decreto-Lei nº 200, de 25/02/1967.
Nexo causalidade: a renúncia de receitas causou o dano ao erário.
Evidências: Processo de Sindicância de peça 1, p. 29-79 e Relatório do Tomador de peça 1, p. 923.
Débito:
Data
Valor (R$)
31/12/2010
5.187,85
31/12/2011
8.649,65
31/12/2012
15.460,36
31/12/2013
21.116,30
31/12/2014
36.198,66
31/12/2015
20.799,26
10. O Sr. Marcelo Marino Simonetti foi citado por meio do Ofício 2808/2018 (peça 13), AR em
24/12/2018 (peça 17), apresentando as alegações de defesa de peças 32 a 38.
11. O Sr. Benedicto Emmanoel Ferreira foi citado por meio do Ofício 2807/2018 (peça 14), AR
em 26/12/2018 (peça 18), apresentando as alegações de defesa de peça 39.
12. O Sr. Roger Scalco Freitas foi citado por meio do Ofício 2809/2018 (peça 15), AR em
26/12/2018 (peça 19), apresentando alegações de defesa de peças 78 a 88.
13. O Sr. Marcelo Alves Lima foi citado por meio do Ofício 2810/2018 (peça 16), AR em
27/12/2018 (peça 20), todavia, não apresentou alegações de defesa.
14. Efetivadas as devidas comunicações processuais, os autos sofreram nova intervenção (peça
89) nos seguintes termos:
EXAME TÉCNICO
Da validade das notificações:
14. Sobre a revelia do Sr. Marcelo Alves de Lima, 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:
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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.
(...)
15. 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.
16. 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).
17. 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.
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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.
18. No caso vertente, a citação do responsável se deu em endereço proveniente de pesquisa de endereços
realizada pelo TCU, especificamente à base de dados do Sistema CPF. A entrega do ofício citatório nesse
endereço ficou comprovada.
19. 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.
20. 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.’
21. 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.
22. 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.
(...)
25. 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, 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).
26. Dessa forma, o responsável deve ser considerado revel, nos termos do art. 12, §3º, da Lei 8.443/1992.
DAS ALEGAÇÕES DE DEFESA DO SR. MARCELO MARINO SIMONETTI (peça 32 a 38)
Argumento
27. De início, alega irregularidades no processo administrativo interno, especialmente sindicância sem
oitiva do defendente e ausência de resposta à defesa na tomada de constas especial, bem como ausência de
ciência do defendente de quaisquer procedimentos administrativos.
27.1. Assim, alega, ‘duas nulidades se revelam na TCE no Confere: a ausência de notificação do
Defendente da decisão tomada em face da defesa apresentada e também a ausência de motivação da decisão,
que ignorou as razões apontadas pelo Defendente em sua Defesa’.
Análise
28. Conforme jurisprudência do TCU, o 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 ao TCU. Na fase interna da TCE, cuja responsabilidade é da instituição onde os fatos ocorreram, não há
litígio ou acusação, mas apenas verificação de fatos e apuração de autoria. Acórdão 2437/2015-Plenário |
Relator: ANA ARRAES.
28.1. Da mesma forma, a ausência de contraditório e ampla defesa na fase interna da tomada de contas
especial não viola o devido processo legal, sendo este respeitado quando, na fase externa, há oportunidade de
defesa após a citação válida dos responsáveis. Acórdão 2875/2014-Plenário, Relator: BENJAMIN ZYMLER.
28.2. Dessa forma, devem ser rejeitadas asa alegações de defesa quanto a esse argumento.
Argumento
29. Assevera que ‘todos os cheques e valores destacados em planilha denominada ‘CHEQUES
DEVOLVIDOS E NÃO EXECUTADOS’ e ‘CHEQUES NÃO APRESENTADOS’ (peça 15, p. 1-2) são
EXIGÍVEIS de seus próprios emissores, como assim foi e está sendo feito, inexistindo qualquer prejuízo
ou omissão.
29.1. Assim sendo, prossegue, ‘diante da devolução de cheques, os dirigentes do CORE-ES devidamente
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propuseram as ações judiciais cabíveis, de maneira que algumas se encontram em trâmite, outras já estão em
fase de execução e outras foram encerradas em razão de acordo extrajudicial ou mesmo pelo pagamento’.
29.2. Portanto, aduz, ‘não há qualquer cheque que, devolvido, tenha restado sem cobrança ou outra
diligência cabível, como se pode verificar de planilha de ações judiciais propostas pelo CORE-ES (doc. 04 –
peça 32, p. 27-30)’. Insere planilha demonstrando a situação de vários cheques (peça 32, p. 6-9, a mesma do
doc. 04).
29.3. Em resumo, conclui, ‘todos os cheques relacionados às fls. 65-69 (cheques devolvidos e não
executados – peça 1, p. 88-92) da Tomada de Contas Especial do Confere , estão em fase de recebimento ou de
execução judicial, conforme se evidencia detalhadamente de relação em anexo (doc. 05 – peça 32, p. 31-34;
peça 33, p. 38-39; peça 34, p. 8).
29.4. Destarte, prossegue, ‘enquanto a Tomada de Contas Especial do Confere apura perda patrimonial
no importe total de R$ 73.332, 15, encontra-se em sede de execução a quantia de R$ 129.671,81, considerando a
correção monetária e os juros incidentes’.
29.5. Quanto aos cheques não apresentados, alega que ‘estes não o foram justamente porque a dívida já
havia sido quitada, tanto é que o sistema ‘Gerenti’, implementado pelo Confere durante a intervenção no ano de
2016, acusa todos como pagos (doc. 06 – peça 34, p. 34-107 e peça 35, p-1-6), de maneira que quando o
Defendente reassumiu não havia o que se cobrar’.
29.6. Registra ‘que o sistema Gerenti foi implementado pelo Confere em período que o Defendente
estava afastado de suas atividades no CORE-ES em razão de intervenção, não possuindo qualquer gerência ou
responsabilidade pela apuração e cobrança desses valores’.
29.7. Portanto, aduz, ‘é possível apurar, de forma comparativa aos valores apontados em fase interna de
Tomada de Contas Especial, que não houve qualquer prejuízo ou ainda perda patrimonial aos cofres do COREES’.
29.8. Assim sendo, conclui, ‘considerando que todas as providências cabíveis foram tomadas, inclusive
com resultado positivo na cobrança dos valores apontados como perda patrimonial, não devem prosperar as
conclusões da Tomada de Contas Especial em fase interna, excluindo-se a responsabilidade do Defendente.
29.9. Finaliza pedindo que ‘caso este não seja o entendimento deste Tribunal de Contas, requer
sejam considerados todos os valores comprovadamente em fase de execução ou já quitados para fins de
aplicação de penalidade’.
Análise
30. Sobre a irregularidade ‘cheques devolvidos e não executados’, o defendente insere as planilhas de
peças 32, p. 6-9; peça 32, p. 31-34; peça 33, p. 38-39; e peça 34, p. 8, demonstrando que os cheques estariam em
fase de recebimento ou de execução judicial. Verifica-se também que os demonstrativos apresentados realmente
referem-se aos cheques apontados no relatório de sindicância.
30.1. Temos que os demonstrativos são uma afirmação do defendente, todavia, somente com os
elementos que constam dos autos não temos meios de confirmar se são fidedignas as informações que constam
nos demonstrativos, de modo que seria necessário realizar diligência ao CORE-ES para que confirme a
fidedignidade das informações apresentadas.
30.2. Ocorre que, em pesquisa na Internet, verificamos que o Sr. Benedicto Emmanoel Ferreira, também
citado pela mesma irregularidade e apresentou alegações de defesa no mesmo sentido, é o atual presidente do
Core-ES, o que, a princípio, tiraria a isenção das informações prestadas. Sendo assim, caso se opte pela
realização de diligência, esta tem que ser direcionada ao Conselho Federal – Confere, entidade a qual foi a
instauradora da TCE.
30.3. Dessa forma, anteriormente a se fazer análise desta parte das alegações de defesa, deve ser
realizada diligência ao Confere para que se pronuncie sobre a veracidade das informações constantes dos
demonstrativos apresentados, encaminhando-lhe cópias das peças 32, 33, 34 e 35.
30.5. Quanto aos cheques não apresentados, o defendente afirma que estes não o foram porque a dívida
já havia sido quitada. Cita que o sistema ‘Gerenti’, implementado pelo Confere durante a intervenção no ano de
2016, acusa todos como pagos (peça 34, p. 34-107 e peça 35, p-1-6), de maneira que quando o Defendente
reassumiu não havia o que se cobrar.
30.6. Aqui também vemos a necessidade de se realizar diligência ao Confere para que confirme a
afirmação de que as dívidas foram quitadas, pois não temos elementos suficientes nos autos que permitam emitir
parecer pelo acolhimento ou não das alegações de defesa apresentadas. Na diligência devem ser enviadas cópias
das peças 34 e 35.
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Argumento
31. A seguir traz argumentações de que não houve má-fé nos atos que praticou (peça 32, p. 10-15).
31.1. Para corroborar isso, informa que ‘todas as auditorias apontaram as regularidades nas contas do
Conselho Regional, não havendo motivos para imputar qualquer ato de omissão e muito menos de má-fé ao
Defendente’.
31.2. Nessa seara, alega, ‘é importante destacar que a diferença de valores apenas pode ser apurada
justamente em procedimento de auditoria realizado pelo Confere no ano de 2015, quando se constatou que o Sr.
Marcelo Alves Lima, funcionário do CORE-ES, estava se apropriando dessas quantias de forma ilícita, inclusive
já havendo condenação em esfera criminal’.
31.3. Traz o Acórdão 84/1999 – Plenário, onde se concluiu pela ausência de má-fé.
31.4. Assim sendo, finaliza, ‘considerando que não houve qualquer ato de má-fé, não devem prosperar as
conclusões da Tomada de Contas Especial em fase interna, excluindo-se a responsabilidade do Defendente’.
Análise
32. No âmbito do TCU, é considerado de boa-fé o responsável que, embora tenha concorrido para o dano
ao erário ou outra irregularidade, seguiu as normas pertinentes, os preceitos e os princípios do direito. A análise,
portanto, é feita sob o ponto de vista objetivo, sem que seja necessária a comprovação de má-fé (dolo), mas
apenas da ausência de boa-fé objetiva. Acórdão 7936/2018-Segunda Câmara | Relator: AUGUSTO SHERMAN.
32.1. Assim, no âmbito do TCU a boa-fé é analisada de forma objetiva, ou seja, envolve a análise se há
consonância entre o ato praticado pelo gestor e o seu dever genérico de cuidado. No caso, cabia ao dirigente
zelar pela correta conduta de todos os envolvidos, evitando que nos cheques em questão prescrevesse o direito
de ações que visavam o seu recebimento, o que não ocorreu, de modo que implica a ausência de boa-fé objetiva
na sua conduta.
32.2. Sobre as constatações referentes ao Sr. Marcelo Alves Lima, funcionário do CORE-ES, este está
arrolado por outras irregularidades, não tendo participação nas irregularidades imputadas pelo defendente.
32.3. Dessa forma, devem ser rejeitadas as suas alegações quanto a esse argumento.
ALEGAÇÕES DE DEFESA DO SR. BENEDICTO EMMANOEL FERREIRA (peça 39)
33. Basicamente apresenta as mesmas alegações de defesa do Sr. Marcelo Marino Simonetti, exceto
quanto às alegações de peça 39, p. 4-5, onde alega que ‘a fiscalização pela cobrança de cheques ou quaisquer
dívidas e, principalmente, a apresentação de cheques, NÃO compete ao Presidente do CORE-ES, vez que NÃO
resta elencada nas competências do art. 19 do Regimento Interno em vigor no período de 2007 a 2016’ (insere
trecho do Regimento Interno onde se lista as competências do Presidente).
Análise
34. Sobre o fato de ser o Presidente do CORE-ES e que por isso mesmo não teria responsabilidade sobre
a apresentação de cheque, não procedem os argumentos do defendente no sentido de que sua responsabilização
carece de coerência. Como presidente do conselho tinha a obrigação legal de primar para que as atividades do
CORE-ES fossem executadas consoante com a legislação e com os cuidados necessários para se evitar prejuízos
à entidade.
34.1. Ademais, como ordenador de despesas, tinha o dever de zelar pela boa e regular gestão da entidade,
salvo no caso de comprovar que o ato foi praticado por subordinado que exorbitou dos poderes recebidos,
conforme estabelece o art. 39, caput e parágrafo único do Decreto nº 93.872/1986.
34.2. Nem se diga que a sua responsabilidade está sendo atribuída de forma geral. Pelo contrário, a
responsabilização é oriunda da não comprovação da boa e regular gestão do CORE-ES, pelo que responde na
qualidade de titular da entidade. Portanto, devem ser rejeitadas as alegações quanto a essa parte.
34.3. De resto, uma vez que apresenta as mesmas alegações apresentadas pelo Sr. Marcelo Marino
Simonetti, aplicam-se as análises realizadas nos itens e subitens 27 a 32 desta instrução.
ALEGAÇÕES DE DEFESA DO SR. ROGER SCALCO FREITAS (peças 78 a 88)
Argumento
35. Assevera que ‘o Processo Administrativo n° 04/2016 - Confere bem como a Tomada de Constas
Especial n° 03/2016 – Confere , DEVEM SER ANULADOS por não oitiva de testemunhas, FERINDO DESSA
FORMA OS PRÍNCIPIOS DA AMPLA DEFESA ao do devido processo legal’.
35.1. Alega que ‘mesmo tendo arrolado 06 (seis) testemunhas tanto no Processo Administrativo n°
04/2016 assim como na Tomada de Constas Especial n° 03/2016 – Confere, o Conselho Federal dos
Representantes Comerciais não ouviu NENHUMA TESTEMUNHA arrolada pelo Funcionário Roger Scalco
Freitas’.
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Análise
36. Conforme jurisprudência do TCU, o 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 ao TCU. Na fase interna da TCE, cuja responsabilidade é da instituição onde os fatos ocorreram, não há
litígio ou acusação, mas apenas verificação de fatos e apuração de autoria. Acórdão 2437/2015-Plenário |
Relator: ANA ARRAES.
36.1. Da mesma forma, a ausência de contraditório e ampla defesa na fase interna da tomada de contas
especial não viola o devido processo legal, sendo este respeitado quando, na fase externa, há oportunidade de
defesa após a citação válida dos responsáveis. Acórdão 2875/2014-Plenário | Relator: BENJAMIN ZYMLER.
36.2. Dessa forma, devem ser rejeitadas asa alegações de defesa quanto a esse argumento.
Argumento
37. Questiona ‘como pode ser tidas como justas e imparciais uma sindicância e uma tomada de contas
especial que foi constituída para apurar o peculato de um funcionário e não tomar depoimento dos membros da
diretoria, em especial o do tesoureiro que seria o responsável pelo setor financeiro onde ocorreu o desfalque?’
37.1. Alega que ‘em nenhum momento o Presidente afastado afirma que designou o funcionário Roger
Scalco como Interventor da Entidade ou mesmo que esse funcionário descumpria suas ordens’.
Análise
38. Aqui, tal como no argumento anterior, alega, em síntese, que não houve respeito ao devido processo
legal. Sendo assim, aplica-se a análise feita no item e subitens 36 acima.
Argumento
39. Aduz que ‘como mencionado no relatório de Sindicância os funcionários informaram que os
descontos eram concedidos sobre minhas ordens. Reafirmo que a ordem de concessão dos descontos do
exercício em curso, era por mim passada aos empregados, como era determinado pelo Presidente’.
39.1. ‘Desde 2007, quando o CORE/ES passou a emitir e enviar boletos pelo correio, SEMPRE que o
boleto do ano em curso era enviado atrasado ia com o desconto para não penalizar o Representante’.
39.2. Informa que ‘em alguns anos o boleto não foi enviado por problemas no Banco (principalmente o
Banco do Brasil) e outras vez como forma indireta de fazer com que o Representante colocasse em dia a Pessoa
Física e as Contribuições Sindicais. NENHUM Certificado era emitido para empresa SEM que estivesse com a
Pessoa Física e as Contribuições Sindicais da Firma e da Física em dia’.
39.3. Assim, finaliza, ‘mais uma vez, o envio desses boletos era de total conhecimento do Presidente’.
Análise
40. Conforme relatório de sindicância (peça 1, p. 17), foram realizados descontos de valores das
anuidades e emolumentos devidos pelos representantes comerciais, pessoas físicas e jurídicas, fora dos prazos
estabelecidos pelo §4º do art. 10 da Lei nº 4.886/65, in verbis:
§ 4°. Ao pagamento antecipado será concedido desconto de 20% (vinte por cento) até 31 de janeiro e 15%
(quinze por cento) até 28 de fevereiro de cada ano. (incluído pela lei nº 12.246, de 2010).
40.1. O defendente alega que isso ocorria quando os boletos não eram enviados pelo banco e outras
vezes como forma indireta de fazer com que o Representante colocasse em dia a Pessoa Física e as
Contribuições Sindicais.
40.2. Vê-se, portanto, que isto era feito de forma discricionária pelo CORE-ES, a despeito de existir
normativo do Confere estabelecendo os prazos legais para que tais descontos ocorressem.
40.3. Conforme relatório de sindicância (peça 1, p. 18), dois funcionários que eram responsáveis pelo
recebimento dos valores apontaram que tal procedimento era autorizado pelo Sr. Roger Scalco. Mesmo que,
conforme alegado, tal fato fosse do conhecimento do Presidente, não retira sua responsabilidade, pois o
funcionário não é obrigado a praticar atos que são manifestamente ilegais, cuja ilegalidade é do seu
conhecimento, como é o presente caso quando desrespeitou normativo vigente.
40.4. Não obstante, tem-se nos autos que a imputação de responsabilidade ao responsável se deu em
razão da acusação de duas testemunhas, não havendo qualquer documento comprovando que o defendente
realizou as autorizações.
40.5. Nos processos no TCU as provas produzidas devem sempre ser apresentadas de forma documental,
o que exclui a produção de prova testemunhal, conforme, entre outros, o Acórdão 1177/2009-Segunda Câmara |
Relator: RAIMUNDO CARREIRO.
40.6. Se assim o é nos processos no TCU, igualmente também devem ser exigidas provas documentais
(evidências) nas TCE’s que são submetidas a julgamento pelo Tribunal, considerando serem frágeis as provas
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meramente testemunhais, pois considera-se que o simples depoimento de outros funcionários não são suficientes
para imputar responsabilidade ao defendente.
40.7. Dessa forma, como não há evidências documentais demonstrando que o defendente praticou
reiteradamente os atos impugnados, entendemos que anteriormente a se manifestar sobre o acolhimento ou não
das alegações apresentadas, deve ser realizada diligência ao Confere para que se manifeste sobre a existência de
tais documentos demonstrando a prática dos atos pelo defendente.
40.8. Além disso, conforme alegado pelo defendente, é plausível admitir que tal fato era de
conhecimento do presidente do Conselho, de modo que a diligência deve ser estendida solicitando ao Confere
que se manifeste sobre a existência de evidências documentais demonstrando que o Presidente do Conselho
detinha o conhecimento dos fatos, ou seja, a prática dos descontos sem previsão legal.
40.9. Dessa forma, considerando a ausência de documentos comprobatórios da prática dos autos pelo
responsável, deve ser realizada a diligência mencionada nos subitens 40.7 e 40.8 acima.
Argumento
41. A seguir, à peça 38, p. 5-6, mais uma vez traz alegações no sentido de que o Presidente tinha total
conhecimento dos alegados descontos indevidos a ele imputados, ‘restando claro que o Funcionário Roger
Scalco Freitas NÃO TINHA AUTONOMIA para tomar as decisões sozinho. Era sempre uma determinação do
Presidente ou esse era consultado ente de tomar qualquer medida’.
Análise
42. O defendente tenta se eximir atribuindo a responsabilidade ao Presidente do CORE-ES. A nosso ver, é
plausível admitir que tais atos eram do conhecimento do Presidente, mas isso não afasta sua responsabilidade
pela ilegalidade dos atos praticados, pois conforme já dito no subitem 40.3 acima, o funcionário não é obrigado
a praticar atos que são manifestamente ilegais, cuja ilegalidade é do seu conhecimento.
42.1. Entretanto, sobre a responsabilidade do Presidente, conforme já mencionado no subitem 40.8 desta
instrução, cabe a realização de diligência ao Confere a fim de apuração da sua responsabilidade.
Argumento
43. A seguir, à peça 38, p. 6-7, traz alegações falando da ‘INAÇÃO do Presidente nas ações que poderiam
desagradar aos Representantes Comerciais’. Para isto, discorre sobre diversas omissões que supostamente foram
cometidas pelo Presidente na gestão do CORE-ES.
Análise
44. Tais fatos, mesmo que tenham ocorrido, não guardam relação com as irregularidades que lhe foram
imputadas, de modo que devem ser rejeitadas as alegações quanto a esse argumento.
Argumento
45. À peça 38, p. 7, traz alegações de que ‘NÃO OBTEVE NENHUM BENEFÍCIO em virtude da
concessão dos descontos intempestivos’ e que por isso mesmo, uma vez que cumpriu determinação de seu
superior hierárquico e encaminhou os boletos de anuidade sem multa e juros, referentes ao referido exercício,
teria agido de boa-fé.
Análise
46. No âmbito do TCU, é considerado de boa-fé o responsável que, embora tenha concorrido para o dano
ao erário ou outra irregularidade, seguiu as normas pertinentes, os preceitos e os princípios do direito. A análise,
portanto, é feita sob o ponto de vista objetivo, sem que seja necessária a comprovação de má-fé (dolo), mas
apenas da ausência de boa-fé objetiva. Acórdão 7936/2018-Segunda Câmara | Relator: AUGUSTO SHERMAN.
46.1. Assim, no âmbito do TCU a boa-fé é analisada de forma objetiva, ou seja, envolve a análise se há
consonância entre o ato praticado pelo agente público e o seu dever genérico de cuidado. No caso, cabia ao
funcionário zelar pela correta aplicação dos descontos impugnados, o que não ocorreu, de modo que implica a
ausência de boa-fé objetiva na sua conduta. Conveniente lembrar que o responsável agiu em afronta a
dispositivos legais do Confere.
46.2. Dessa forma, devem ser rejeitadas as alegações de defesa quanto a esse argumento.
Argumento
47. A seguir, requer ‘a juntada de arquivos de áudio, que contêm diálogos de Roger Scalco Freitas com os
Funcionários do Conselho que comprovam a ciência do Presidente Benedicto de todos os atos imputados ao
Funcionário Roger Scalco’.
47.1. À peça 88, contém requerimento seu solicitando ao TCU instruções de como proceder para anexar
mídia de áudio ao processo, mas não houve resposta do TCU.
Análise
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48. Não houve a anexação do áudio ao processo, todavia, conforme dito pelo defendente, o áudio referese a uma possível comprovação de que houve ciência dos seus atos pelo Presidente do CORE-ES.
48.1. Isto já foi analisado item 42 desta instrução, onde está descrito que é plausível admitir que tais atos
eram do conhecimento do Presidente, mas isso não afasta sua responsabilidade pela ilegalidade dos atos
praticados, pois conforme já dito no subitem 40.3 acima, o funcionário não é obrigado a praticar atos que são
manifestamente ilegais, cuja ilegalidade é do seu conhecimento.
48.2. Sobre a responsabilidade do Presidente, conforme já mencionado no subitem 42.1 desta instrução,
cabe a realização de diligência ao Confere a fim de apuração da sua responsabilidade.
48.3. Dessa forma, devem ser rejeitadas as alegações de defesa quanto a esse argumento.
CONCLUSÃO
49. Diante do relatado nos tópicos precedentes, deve ser considerado revel o Sr. Marcelo Alves Lima e
anteriormente a se concluir a análise das alegações de defesa do Sr. Roger Scalco de Freitas, deve ser realizada
diligência ao Confere para que apresente elementos documentais demonstrando sua participação. Igualmente
quanto as alegações de defesa do Sr. Benedicto Emmanoel Ferreira e do Sr. Marcelo Marino Simonetti,
anteriormente a se concluir as análises, conforme consignado nos itens e subitens 27 a 34 desta instrução, faz-se
necessário realizar diligência ao Confere para que se manifeste sobre alguns pontos das alegações de defesa
apresentadas.
50. Também se faz necessária a realização de diligência ao Confere para que apure eventual participação
do Presidente do Conselho, Sr. Benedicto Emmanoel Ferreira, nas irregularidades imputadas ao Sr. Roger
Scalco de Freitas a luz dos argumentos trazidos por este, apresentando evidências se for o caso.

15. Em função do exame realizado, houve a conclusão pela necessidade de diligenciar ao
jurisdicionado para prestar informações acerca da atual situação das cártulas mencionadas alhures,
também para se manifestar sobre a eventual participação do então Presidente do Conselho, Sr.
Benedicto Emmanoel Ferreira, nas irregularidades imputadas ao Sr. Roger Scalco de Freitas a luz dos
argumentos trazidos por este e, por derradeiro, manifestação sobre a existência de evidências
documentais, que não apenas provas testemunhais, que demonstrem a prática dos atos imputados ao
Sr. Roger Scalco de Freitas.
16. A proposta foi acolhida pelo escalão dirigente da unidade (peças 90-91) e a diligência foi
autorizada pelo Relator do feito (peça 92), na forma proposta. Devidamente efetivada (peças 41-42), o
Confere trouxe os elementos demandados (peça 95), os quais são objeto de exame em seção específica
adiante.
ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE PROCEDIBILIDADE DA IN/TCU 71/2012
Apreciação do Prejuízo ao Contraditório e Ampla Defesa
17. 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 valores
cobrados abrangem o período de 31/1/2010 a 31/12/2015, decorrentes de eventos pretéritos, e o Srs.
Benedicto Emmanoel Ferreira, Marcelo Marino Simonetti, Roger Scalco de Freitas ou Marcelo Alves
Lima foram cientificados das irregularidades pela autoridade administrativa competente, na data de 19
e 20/01/2017, conforme notificações a eles dirigida (peça 2, p. 34-48).
Valor de Constituição da TCE
18. Verifica-se que o valor atualizado do débito apurado (sem juros) em 1/1/2017 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.
OUTROS DÉBITOS NOS SISTEMAS DO TCU COM O MESMO RESPONSÁVEL
19. Informa-se que não localizamos outro processo em curso neste Tribunal onde os Srs.
Benedicto Emmanoel Ferreira, Marcelo Marino Simonetti, Roger Scalco de Freitas ou Marcelo Alves
Lima figurem como responsável.
20. A tomada de contas especial está, assim, devidamente constituída e em condição de ser
instruída.
EXAME TÉCNICO
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21. A partir desse ponto, examinam-se os elementos trazidos pelo Conselho Federal dos
Representantes Comerciais (peça 95) em atendimento à diligência determinada pelo Relator,
almejando o saneamento das questões suscitadas nos autos.
Cheques devolvidos
22. A primeira dessas questões é afeta aos cheques nominais ao Core-ES que foram devolvidos
pela instituição bancária, não havendo registro de reapresentação dos referidos títulos tampouco tenha
sido intentada alguma ação almejando o seu recebimento, sujeitando o conselho à prescrição do direto
de cobrança e consequente a perda patrimonial de R$ 73.332,15.
22.1 Em atenção à diligência realizada, o Confere informa que as ditas cártulas são em número
de 239, sendo que 200 delas são objeto de 66 ações monitórias, onde parte dos valores foram pagos ou
foram parcelados. Outras 38 já se encontram quitadas ou em fase de parcelamento, havendo uma que é
objeto de processo administrativo de cobrança no âmbito do Core-ES.
22.2 De fato, o cotejo da listagem trazida em complemento à informação supra mencionada
(peça 95, p. 4-9) com os elencados pelos sindicantes (peça 1, p. 88-92) indica a existência de
conformidade entre os documentos e valores que compõem o débito relacionado a essa ocorrência,
onde se tem ainda que o somatório dos valores ora informados supera o indicado pelos sindicantes e
correspondente ao débito apontado no valor de R$ 73.332,15.
22.2 Conclui-se, assim, que os esclarecimentos prestados pelo Confere corroboram as alegações
prestadas pelos Srs. Benedicto Emmanoel Ferreira e Marcelo Marino Simonetti relativamente a essa
questão, razão pela qual devem as mesmas serem acolhidas em face da recomposição patrimonial de
parcela dos valores aqui elencados e das ações imprimidas no âmbito do Core-ES para o recebimento
das demais.
Cheques não apresentados
23. Uma outra questão diz respeito cheques nominais tendo por favorecido o Core-ES, que não
foram apresentados junto às instituições financeiras para pagamento no prazo prescricional
estabelecido pelo art. 33 da Lei nº 7.357/85 (Lei do Cheque), acarretando um dano no valor de R$
18.750,39.
23.1 Em relação a essas outras cártulas, o Confere dá notícia que são em número de 34 (trinta e
quatro), e que, após consulta ao Sistema Gerenti, verificou-se que os créditos referentes a 33 (trinta e
três) delas se encontram quitados ou em fase de parcelamento e 01 (um) cheque foi objeto de Ação
Monitória, em trâmite (Anexo III).
23.2 Confrontando a relação dos documentos trazidos em atenção à diligência (peça 94, p. 10)
com os listados pela comissão de sindicância (peça 1, p. 94), verificou-se também existência de
conformidade entre os documentos e valores que compõem o débito relacionado a essa ocorrência,
onde se tem ainda que o somatório dos valores ora informados supera o indicado pelos sindicantes e
correspondente ao débito apontado no valor de R$ 18.750,39.
23.3 Além disso, aparenta-se fidedigna as informações atualmente presentes do sistema Gerenti e
ora prestadas, haja vista constar do relatório de sindicância notícia da adequação dos registros ali
realizados (peça 1, p. 49):
A fim de regularizar os lançamentos no Sistema Gerenti, a interventoria do Core-ES vem realizando o
recadastramento de todos os recibos que tenham negociação em cheques, registrando os respectivos pagamentos
com datas corretas e, ainda, efetuando estornos de todos os cheques devolvidos.

23.4 Conclui-se, assim, confirmadas as alegações prestadas pelos Srs. Benedicto Emmanoel
Ferreira e Marcelo Marino Simonetti relativamente a essa outra questão ante os esclarecimentos
prestados pelo Confere, razão pela qual devem as mesmas também serem acolhidas em face da elisão
do débito pertinente à ocorrência aqui elencada.
Questões relacionadas à responsabilização do Sr. Roger Scalco de Freitas
24. A diligência ainda teve por objetivo elucidar a participação do Sr. Benedicto Emmanoel
Ferreira nas irregularidades imputadas ao Sr. Roger Scalco de Freitas, ante a alegação deste no sentido
de que as concessões de descontos em anuidades foram dadas em cumprimento às ordens daquele.
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24.1 Nesse sentido, o Confere informou que:
Quanto às irregularidades imputadas ao Sr. Roger Scalco de Freitas, confirmadas tanto no processo de
Sindicância, quanto na Tomada de Contas Especial - TCE, em que pese os argumentos pelo mesmo
apresentados em sua manifestação a esse Tribunal, não foi possível evidenciar a participação no evento, do Sr.
Benedicto Emmanoel Ferreira, presidente do Conselho Regional à época.

24.2 Diante da ausência de elementos hábeis a confirmar o argumento apresentado pelo Sr.
Roger Scalco de Freitas, não merece prosperar a alegação sua produzida nesse sentido.
25. O último ponto objeto da diligência demandou sobre a existência de evidências documentais,
além das provas testemunhais, que demonstrem a prática dos atos imputados ao Sr. Roger Scalco de
Freitas.
25.1 Acerca dessa questão, a informação prestada pelo Confere foi de seguinte teor:
Com relação à questão, tanto a Sindicância quanto a Tomada de Contas Especial, comprovaram que a
concessão indevida de descontos foi autorizada pelo Sr. Roger Scalco de Freitas, conforme recibos de
pagamentos, com os abatimentos indevidos, constantes da Sindicância.
Ao apresentar defesa junto a esse Tribunal de Contas (Proc. TC 020.481/2017-9 - código 61906328), bem
como na defesa interposta no proc. administrativo nº 04/2016 (Anexo IV), o referido Sr. Roger Scalco de Freitas
confessou que era o responsável pela ordem manifestamente ilegal dos descontos indevidos, restando provado a
participação do mesmo nos abatimentos irregulares.
‘IV - Da alegada concessão indevida de descontos
(...)
Reafirmo que a ordem de concessão dos descontos do exercício em curso, era por mim passada aos
empregados, como era determinado pelo Presidente.’
‘Quanto aos descontos do exercício em curso, eu passava essa ordem aos funcionários como era
determinado pela Presidência.’ (grifos do original)

25.2 A diligência permitiu esclarecer que a responsabilização do responsável não decorreu
unicamente de provas testemunhais, mas também de elementos firmados por ele que confirmam as
conclusões a que chegaram os sindicantes e os tomadores de contas.
25.3 Em razão disso, devem ser rejeitadas as alegações de defesa apresentadas pelo responsável
e então advogado do Core-ES.
26. Diante do cenário desenhado com a elucidação das questões objeto da diligência saneadora
levada a efeito, pode-se concluir pelo acolhimento das alegações de defesa apresentadas pelos Srs.
Benedicto Emmanoel Ferreira e Marcelo Marino Simonetti em razão das ocorrências que lhe foram
atribuídas. Ainda, pela insuficiência das alegações prestadas pelo Sr. Roger Scalco de Freitas para
elidir as condutas que lhe foram atribuídas, ensejadoras de dano aos cofres do ente autárquico.
27. Reafirma-se, por último, a caracterização da revelia do responsável Marcelo Alves Lima
diante da ausência de produção de defesa. Saliente-se que a comunicação processual a ele dirigida foi
devidamente entregue em endereço seu constante da base de dados da Receita Federal do Brasil (peças
16 e 20), expediente tido por válido e regular à luz das disposições presentes na Resolução TCU170/2004, que, ao disciplinar sobre a ‘elaboração e a expedição das comunicações processuais
emitidas pelo Tribunal de Contas da União’, fez constar, em seu art. 4º, § 1º, que as entregas das
comunicações realizadas por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, deverão ser
destinadas ao endereço do responsável previamente confirmado mediante consulta aos sistemas
disponíveis ao Tribunal ou a outros meios de informação. Ademais, ausentes dos autos algum
elemento que possa ser aproveitado a seu favor, ao revés, consta confissão sua dando conta da
apropriação indevida de recursos do conselho (peça 1, p. 97).
28. A par dessa situação, ausentes dos autos elementos que permitam reconhecer a boa-fé dos
responsáveis Roger Scalco de Freitas e Marcelo Alves Lima, sugere-se sejam suas contas sejam
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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, sem prejuízo da
aplicação da sanção pecuniária prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992.
Prescrição da Pretensão Punitiva
29. Ressalta-se que a pretensão punitiva do TCU, conforme Acórdão 1.441/2016-TCU-Plenário,
relator Ministro Benjamin Zymler, que uniformizou a jurisprudência acerca dessa questão, subordinase 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 ato que ordenar a citação, a audiência ou a oitiva do responsável. No caso presente,
não ocorreu a prescrição em questão, uma vez que os valores cobrados abrangem o período de
31/1/2010 a 31/12/2015 e o ato que ordenou a citação dos responsáveis ocorreu em prazo inferior a
dez anos, no dia 23/10/2018 (peça 12).
CONCLUSÃO
30. A análise promovida na seção ‘Exame Técnico’ permitiu sanear os autos e dissipar questões
que motivaram a diligência determinada pelo relator, restando elucidado que estão presentes nos autos
elementos que permitem descaracterizar o débito alusivo às cártulas devolvidas pelos sacados e as a
eles não apresentadas, cuja responsabilidade foi atribuída aos Srs. Benedicto Emmanoel Ferreira e
Marcelo Marino Simonetti.
30.1 Também permitiu confirmar a insuficiência das alegações de defesa apresentadas pelo Sr.
Roger Scalco de Freitas para afastar as condutas que lhe foram atribuídas, ocasionadoras de dano aos
cofres do ente autárquico.
30.2 Verificou-se também que não houve a prescrição da pretensão punitiva, conforme análise já
realizada.
30.3 Tendo em vista que não constam dos autos elementos que permitam reconhecer a boa-fé
dos responsáveis Roger Scalco de Freitas e Marcelo Alves Lima, 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, com a aplicação
da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, julgando-se a dos demais responsáveis regulares com
ressalvas, expedindo-lhes quitação.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
31. Diante do exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo:
a) acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Benedicto Emmanoel Ferreira
(CPF 083.939.157-91) e Marcelo Marino Simonetti (CPF 812.739.247-20);
b) rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Roger Scalco de Freitas (CPF 042.34
7.387-51);
c) considerar revel o responsável Marcelo Alves Lima (CPF 004.649.527-43), a teor do art. 12, §
3º, da Lei 8.443/1992;
d) com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c
os arts. 1º, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, julgar regulares com ressalva as contas
dos responsáveis Benedicto Emmanoel Ferreira (CPF 083.939.157-91) e Marcelo Marino Simonetti
(CPF 812.739.247-20), dando-se-lhes quitação;
e) 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, incisos II e III, 210 e 214,
inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas de Roger Scalco de Freitas (CPF 042.34 7.387-51),
condenando-o, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e
acrescida dos juros de mora a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito,
abatendo-se na oportunidade as quantias eventualmente ressarcidas, fixando-lhe o prazo de quinze
dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado do Espírito Santo, nos termos do art. 23,
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inciso III, alínea ‘a’, da citada lei,c/c o art. 214, inciso III, alínea ‘a’, do Regimento Interno:
Data
Valor (R$)
31/12/2010
5.187,85
31/12/2011
8.649,65
31/12/2012
15.460,36
31/12/2013
21.116,30
31/12/2014
36.198,66
31/12/2015
20.799,26
f) julgar irregulares, nos termos dos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea ‘d’, da Lei 8.443/1992,
c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1º, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214,
inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas de Marcelo Alves Lima (CPF 004.649.527-43),
condenando-o, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e
acrescida dos juros de mora a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito,
abatendo-se na oportunidade as quantias eventualmente ressarcidas, fixando-lhe o prazo de quinze
dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado do Espírito Santo, nos termos do art. 23,
inciso III, alínea ‘a’, da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea ‘a’, do Regimento Interno:
Data
Débito/
Valor (R$)
Crédito
31/1/2010
D
472,34
28/2/2010
D
427,78
31/3/2010
D
2.357,17
30/4/2010
D
1.852,96
31/5/2010
D
1.162,20
30/6/2010
D
1.665,28
31/7/2010
D
2.473,00
31/8/2010
D
3.463,96
30/9/2010
D
3.588,23
31/10/2010
D
1.005,37
30/11/2010
D
1,514,16
31/1/2011
D
3.033,30
28/2/2011
D
4.240,64
31/3/2011
D
2.697,63
30/4/2011
D
3.930,17
31/5/2011
D
4.427,82
30/6/2011
D
4.706,60
31/7/2011
D
3.802,84
31/8/2011
D
6.388.96
30/9/2011
D
10.336,78
31/10/2011
D
3.789,53
30/11/2011
C
599,72
31/12/2011
C
2.267,61
31/1/2012
D
20.559,38
28/2/2012
C
6.774,66
31/3/2012
D
4.366,64
30/4/2012
D
3.904,37
31/5/2012
D
5.403,05
30/6/2012
D
5.572,77
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Data

Débito/
Valor (R$)
Crédito
31/7/2012
D
4.543,90
31/8/2012
D
5.660,17
30/9/2012
D
5.962,61
31/10/2012
D
4.279,28
30/11/2012
D
1.888,84
31/12/2012
D
1.742,26
31/1/2013
D
4.272,96
28/2/2013
D
661,29
31/3/2013
D
4.082,04
30/4/2013
D
4.882,87
31/5/2013
D
3.429,01
30/6/2013
D
6.657,27
31/7/2013
D
4.358,23
31/8/2013
D
4.169,00
30/9/2013
D
1.033,69
31/10/2013
D
10.217,79
30/11/2013
D
2.477,02
31/12/2013
D
1.220,09
31/1/2014
D
7.780.94
28/2/2014
D
7.151,76
31/3/2014
D
5.308,35
30/4/2014
D
3.612,32
31/5/2014
D
6.647,86
30/6/2014
D
4.878,38
31/7/2014
D
5.647,45
31/8/2014
D
3.183,44
30/9/2014
D
5.336,95
31/10/2014
D
2.870,15
30/11/2014
D
876,96
31/12/2014
D
620,72
28/2/2015
D
122,98
31/3/2015
D
8.512,93
30/4/2015
D
5.955,25
31/5/2015
D
4.445,97
30/6/2015
D
6.491,99
31/8/2015
D
1.581,87
30/10/2015
D
3.436,71
g) aplicar aos responsáveis Roger Scalco de Freitas (CPF 042.34 7.387-51) e Marcelo Alves
Lima (CPF 004.649.527-43), individualmente, a multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992, c/c o art.
267, do RI/TCU, fixando-lhes o 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 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;
h) 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;
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i) autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, 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-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 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 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;
j) enviar cópia do Acórdão a ser prolatado à Procuradoria da República no Estado do Espírito
Santo, 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 a presente deliberação, acompanhada do
Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço
www.tcu.gov.br/acordaos;
k) enviar cópia do Acórdão que vier a ser proferido ao Conselho Regional dos Representantes
Comerciais do Estado do Espírito Santo e aos responsáveis, para ciência, informando-lhes 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;
l) informar à Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo que, nos termos do
parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério
Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática,
ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem
solicitação formal.”
3.
Com essas proposições se manifestaram de acordo o diretor e o secretário (peças 98/99).
4.
O Ministério Público/TCU, neste feito representado pelo Procurador Sérgio Ricardo Costa
Caribé, manifestou-se à peça 100 consoante o seguinte parecer:
“Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Federal dos Representantes
Comerciais (Confere), em decorrência de prejuízo resultante do desvio de valores e evasão de receitas
no Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Espírito Santo – Core-ES, cuja
responsabilidade recai sobre os Srs. Benedicto Emmanoel Ferreira, ex-diretor-presidente, Marcelo
Marino Simonetti, ex-diretor-tesoureiro, Roger Scalco de Freitas, ex-coordenador, e Marcelo Alves
Lima, ex-auxiliar financeiro (peça 4).
2. O Relatório de Tomada de Contas Especial, com base no Relatório da Comissão de
Sindicância, aponta a ocorrência das seguintes irregularidades (peça 1, p. 9-23 e 29-79):
a) a não reapresentação de cheques nominais ao Core-ES, devolvidos pela instituição bancária.
Com isso, ocorreu a prescrição do direito de cobrança e o consequente prejuízo no montante de R$
73.332,15 (responsáveis solidários: Benedicto Emmanoel Ferreira e Marcelo Marino Simonetti);
b) a não apresentação de cheques nominais ao Core-ES, acarretando prejuízo no total de R$
18.750,39 (responsáveis solidários: Benedicto Emmanoel Ferreira e Marcelo Marino Simonetti);
c) a apropriação indébita de valores, uma vez que o Sr. Marcelo Alves de Lima, a cada mês,
emitia um relatório de arrecadação de anuidades com montante inferior ao total efetivamente recebido
dos funcionários do Sindicato dos Representantes Comerciais do Estado do Espírito Santo (SIRC-ES).
Entre 2010 e 2015, o desvio alcançou o total de R$ 254.973,18 (responsável: Marcelo Alves de Lima);
d) a renúncia de receita, oriunda da concessão extemporânea do desconto estabelecido no § 4º do
art. 10 da Lei nº 4.886/65 (responsável: Roger Scalco de Freitas).
3. A Secex-TCE, após a instrução inicial, promoveu as citações dos responsáveis, fundamentadas
nas irregularidades descritas acima. Os Srs. Marcelo Marino Simonetti, Benedicto Emmanoel Ferreira
e Roger Scalco de Freitas apresentaram as alegações de defesa contidas, respectivamente, nas peças
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32-38, 39 e 78-88. O Sr. Marcelo Alves de Lima não apresentou defesa nem promoveu o pagamento
do valor devido.
4. Em suas peças de defesa, os Srs. Marcelo Marino Simonetti e Benedicto Emmanoel Ferreira,
entre outras alegações, afirmam que, diante da devolução dos cheques, os dirigentes do Core-ES
decidiram pela proposição de diversas ações judiciais de cobrança, sendo que algumas estão em
tramitação, algumas já estão em fase de execução e outras foram encerradas em decorrência de acordo
extrajudicial ou de pagamento (peças 32, p. 5-9; e 39, p. 5-9). Asseveram a inexistência de cheques
devolvidos que não foram objeto de cobrança ou de outra providência cabível. Apresentam, ainda,
planilha que demonstra a situação de cobrança de vários cheques (peças 32, p. 27-34; e 39, p. 27-38).
5. Relativamente aos cheques não apresentados, o Sr. Marcelo Marino Simonetti alega que ‘estes
não o foram justamente porque a dívida já havia sido quitada, tanto é que o sistema ‘Gerenti’,
implementado pelo Confere durante a intervenção no ano de 2016, acusa todos como pagos (doc. 06),
de maneira que quando o Defendente reassumiu não havia o que se cobrar’ (peça 32, p. 10). As
alegações do Sr. Benedicto Emmanoel Ferreira são no mesmo sentido (peça 39, p. 10).
6. Diante das alegações formuladas pelo ex-diretor-presidente e pelo ex-diretor-tesoureiro do
Core-ES, a unidade técnica, autorizada por Vossa Excelência (peça 92), efetivou diligência ao
Conselho Federal dos Representantes Comerciais (Confere) com a finalidade de confirmar a
veracidade dos esclarecimentos e a fidedignidade da planilha apresentada (peças 93 e 94). O Confere,
em consequência, prestou as informações contidas na peça 95.
7. Quanto aos cheques devolvidos e não reapresentados, como bem destacou a Secex-TCE em
sua última instrução, os esclarecimentos aduzidos pelo Confere indicam que 239 cheques estariam
sendo objeto de cobrança, sendo que 200 são objeto de 66 ações monitórias, em que parte dos valores
foi parcelada e parte foi paga (peça 95, p. 1-2). Outros 38 foram quitados ou estão em fase de
parcelamento. Um dos títulos é objeto de processo administrativo de cobrança (peça 95, p. 2).
8. O Confere esclarece que são 34 os cheques não apresentados e que, após consulta ao Sistema
Gerenti, constatou-se que 33 já foram quitados ou estão em fase de parcelamento e que um cheque foi
objeto de Ação Monitória (peça 95, p. 2).
9. A unidade técnica, tanto no caso dos cheques não apresentados quanto no dos devolvidos e
não reapresentados, atestou a correspondência entre os documentos apresentados pelo Confere e
aqueles listados pela Comissão de Sindicância (peças 1, p. 88-92 e 94; e 95, p. 4-9).
10. Desse modo, as informações trazidas pelo Confere confirmam a procedência das alegações
apresentadas pelos responsáveis.
11. Em sua peça de defesa, o Sr. Roger Scalco Freitas, entre outros argumentos, alega que, no
processo administrativo e na tomada de contas especial, não foram ouvidas as seis testemunhas
arroladas pela defesa.
12. Sustenta que a ordem para a concessão dos descontos foi dada pelo presidente do Conselho,
que tinha conhecimento, inclusive, da forma como eram preenchidos os boletos bancários. Assevera
que não obteve nenhum benefício em virtude da concessão dos descontos intempestivos e que cumpriu
determinação de seu superior hierárquico.
13. Em razão do conteúdo das alegações do Sr. Roger Scalco Freitas, a unidade instrutiva
diligenciou ao Confere solicitando avaliação quanto à participação do então presidente do Core-ES, Sr.
Benedicto Emmanoel Ferreira, na concessão extemporânea do desconto. A diligência também
requereu a manifestação sobre a existência de provas documentais acerca das falhas imputadas ao Sr.
Roger Scalco Freitas, uma vez que, até aquele momento, os autos contemplavam tão somente provas
testemunhais.
14. Em resposta à diligência formulada pela unidade técnica, o Confere, em relação às
irregularidades imputadas ao Sr. Roger Scalco Freitas, afirma que ‘não foi possível evidenciar a
participação no evento, do Sr. Benedicto Emmanoel Ferreira, presidente do Conselho Regional à
época’ (peça 95, p.2). Assim sendo, não deve ser acolhido o argumento de que o então presidente do
Core-ES tinha conhecimento da impropriedade em questão.
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15. O Confere esclarece que, entre os elementos levantados na sindicância, existem evidências
documentais da participação do Sr. Roger Scalco Freitas na consecução da irregularidade, quais sejam
os recibos de pagamento contendo abatimentos indevidos (peça 95, p. 3). Aliás, conforme salienta o
Confere, o responsável, em suas alegações de defesa, já havia admitido sua participação direta no
cometimento da irregularidade, no momento em que afirmou ‘que a ordem de concessão dos
descontos do exercício em curso, era por mim passada aos empregados, como era determinado pelo
Presidente’ ou quando alegou que ‘Quanto aos descontos do exercício em curso, eu passava essa
ordem aos funcionários como era determinado pela Presidência’ (peça 95, p. 3).
16. Portanto, não merece prosperar o argumento no sentido de que a responsabilidade do Sr.
Roger Scalco Freitas está apoiada apenas em provas testemunhais. Como visto, a responsabilidade do
ex-funcionário do Core-ES também se apoia em documentos e em declarações prestadas por ele
mesmo.
17. Não deve ser acatado o argumento de que, durante a sindicância ou na fase interna da TCE,
não foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo responsável. Isso porque, no âmbito da Corte de
Contas, a partir de sua citação, o responsável exerceu, sem restrições, o direito ao contraditório e à
ampla defesa.
18. Por fim, entendo que os elementos constantes dos autos confirmam a ocorrência da grave
irregularidade imputada ao Sr. Marcelo Alves Lima, qual seja a apropriação indébita de valores.
19. Por todo o exposto, este membro do Ministério Público de Contas manifesta concordância
com a proposta da Secex-TCE, consignada na peça 97, p. 20-23, no sentido de que:
a) sejam acolhidas as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. Marcelo Marino Simonetti e
Benedicto Emmanoel Ferreira, julgando-se regulares com ressalva suas contas;
b) sejam rejeitadas as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Roger Scalco de Freitas,
julgando-se irregulares suas contas (arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea ‘c’, 19 e 23, inciso III, da Lei
8.443/1992), com condenação em débito e aplicação da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992;
c) seja considerado revel o Sr. Marcelo Alves Lima, julgando-se irregulares suas contas (arts. 1º,
inciso I, 16, inciso III, alínea ‘d’, 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992), com condenação em débito e
aplicação da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992; e
d) sejam efetivadas as medidas acessórias propugnadas (subitens ‘h’ a ‘l’ do item 31 da
instrução).”
É o relatório.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Em exame Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Federal dos Representantes
Comerciais (Confere) em decorrência de prejuízo resultante do desvio de valores e evasão de receitas
no Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Espírito Santo – Core-ES.
2.
Consoante apurado na fase interna pela Comissão de Sindicância e reportado no relatório
do tomador de contas, teriam ocorrido as seguintes irregularidades com dano atribuível aos
responsáveis adiante identificados:
2.1 - não reapresentação de cheques nominais ao Core-ES, devolvidos pela instituição bancária,
ocasionando a prescrição do direito de cobrança e o consequente prejuízo no montante de
R$ 73.332,15 (responsáveis solidários: Benedicto Emmanoel Ferreira, ex-diretor-presidente, e Marcelo
Marino Simonetti, ex-diretor-tesoureiro);
2.2 – não apresentação de cheques nominais ao Core-ES, acarretando prejuízo no total de R$
18.750,39 (responsáveis solidários: Benedicto Emmanoel Ferreira, ex-diretor-presidente, e Marcelo
Marino Simonetti, ex-diretor-tesoureiro);
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2.3 – apropriação indébita de valores realizada pelo Sr. Marcelo Alves Lima (ex-auxiliar
financeiro), o qual a cada mês emitia um relatório de arrecadação de anuidades com montante inferior
ao total efetivamente recebido dos funcionários do Sindicato dos Representantes Comerciais do Estado
do Espírito Santo (SIRC-ES), tendo sido desviado entre 2010 e 2015 o montante de R$ 254.973,18;
2.4 – renúncia de receita oriunda da concessão extemporânea do desconto estabelecido no § 4º
do art. 10 da Lei nº 4.886/65 (responsável: Roger Scalco de Freitas, ex-coordenador).
3.
Após a instrução inicial, na qual foram realizados os procedimentos de apuração do débito,
identificação dos responsáveis e suas respectivas contribuições para o dano, realizou-se a citação deles
com vistas à apresentação de alegações de defesa e/ou recolhimento do débito.
4.
Assim procedida a citação, verificou-se que o Sr. Marcelo Alves Lima não apresentou
defesa sobre a irregularidade imputada, relativa à apropriação de valores, nem promoveu o pagamento
do valor devido, tornando-se revel, conforme art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992.
5.
De sua vez, os responsáveis Marcelo Marino Simonetti e Benedicto Emmanoel Ferreira
aduziram em suas defesas que, diante da devolução dos cheques, os dirigentes do Core-ES decidiram
pela proposição de diversas ações judiciais de cobrança, sendo que algumas estariam em tramitação e
outras já em fase de execução, sendo que parte delas foi encerrada em decorrência de acordo
extrajudicial ou de pagamento. No mesmo sentido, afirmaram inexistir débito decorrente de cheques
devolvidos que não foram objeto de cobrança/apresentação ou de outra providência cabível, uma vez
quer foram realizadas as cobranças administrativas e a recuperação dos valores, tendo ocorrido a
quitação das dívidas pelos emitentes, conforme documentação apresentada.
6.
Face principalmente a essas alegações, determinei a realização de diligências ao Confere
com o objetivo de confirmar sua veracidade. Uma vez confirmada, conduziu-se o exame realizado pela
SecexTCE, corroborado pelo Ministério Público/TCU, ao acolhimento das alegações de defesa
apresentadas quanto a tais apontamentos (referentes aos itens 2.1 e 2.2 retro).
7.
Quanto ao Sr. Roger Scalco Freitas, entretanto, não foram acolhidas as alegações de
defesa, uma vez que atinentes à alegação de não realização de oitivas de testemunhas arroladas, haja
vista a forma procedimental de apuração própria da tomada de contas especial. Também porque
diligência empreendida junto ao Confere, na qual foi requisitada a avaliação quanto à participação do
então presidente do Core-ES, Sr. Benedicto Emmanoel Ferreira, na concessão extemporânea do
desconto e sobre a existência de provas documentais acerca das falhas imputadas ao Sr. Roger Scalco
Freitas, retornou com a informação de que não foi possível evidenciar a participação no evento do
presidente do Conselho Regional à época, face a evidências documentais da participação unicamente
do Sr. Roger Scalco Freitas na consecução da irregularidade, notadamente os recibos de pagamento
contendo abatimentos indevidos.
8.
Ressaltou-se, ainda, que o responsável, Sr. Roger Scalco Freitas, admitiu sua participação
direta no cometimento da irregularidade no momento em que afirmou que a ordem de concessão dos
descontos do exercício era por ele passada aos empregados, como era determinado pelo Presidente.
Assim, independentemente de suposta irregularidade cometida por quem presidia a instituição, o fato é
que, quem efetivamente repassava os descontos, ou seja, os operacionalizava era o Sr. Roger Scalco
Freitas, não havendo, de outro lado, nenhum documento ou informação que pudesse vincular a
presidência aos fatos apontados.
9.
Assim sendo, diante da revelia do Sr. Marcelo Alves Lima e da ausência de elementos
aptos a afastar a responsabilidade do Sr. Roger Scalco Freitas pelo débito a ele apontado, propuseram
os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público/TCU o julgamento pela
irregularidade de suas contas, com condenação em débito e aplicação de multa proporcional, além de
outras providências assessórias. De outro lado, alvitraram os pareceres o julgamento pela regularidade
com ressalva das contas dos Srs. Marcelo Marino Simonetti e Benedicto Emmanoel Ferreira, dando-se
a esses quitação.
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10. Face o exposto na instrução e pronunciamentos havidos no âmbito da unidade instrutiva e
do Ministério Público/TCU, registro que acolho as análises e proposições como razões de decidir, uma
vez que entendo não haver reparos à análise efetuada.
11. Deixo apenas de acolher a proposição no sentido de autorizar desde logo o recolhimento
parcelado das dívidas, porquanto não requerido e porque os responsáveis condenados podem assim
fazê-lo em conformidade com o art. 217 do Regimento Interno/TCU em qualquer fase do processo,
desde que não remetido para a cobrança executiva.
12. Com relação ao Sr. Roger Scalco Freitas, cabe registrar que houve apenas tentativa de
compartilhar a responsabilidade pela irregularidade cometida ao dirigente do Core/ES à época. Ainda
que fosse possível responsabilizar o dirigente solidariamente pelo dano apontado, esse procedimento
não implicaria no afastamento da responsabilidade do defendente, que, conforme se aferiu no processo,
confessou ter agido de forma a operacionalizar o desconto indevidamente concedido. Afinal, não
demonstrou a existência de excludentes capazes de afastar sua responsabilização nem há ordem escrita
e legalmente fundamentada emanada de seu superior para a concessão dos descontos. E, de outro lado,
não foram encontradas evidências capazes de incluir na solidariedade passiva aquele a quem acusou de
haver determinado a realização dos descontos indevidos.
Ante o exposto, acolhendo os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério
Público/TCU, com ajustes pertinentes, manifesto-me por que o Tribunal aprove o acórdão que ora
submeto à deliberação deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 5316/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo TC 020.481/2017-9.
2. Grupo I – Classe II – Assunto: Tomada de Contas Especial.
3. Responsáveis: Benedicto Emmanoel Ferreira (083.939.157-91); Marcelo Alves Lima
(004.649.527-43); Marcelo Marino Simonetti (812.739.247-20); Roger Scalco Freitas (042.347.38751).
4. Órgão/Entidade/Unidade: Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do
Espírito Santo – Core/ES.
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
6. Representantes do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé e
Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin (manifestação oral).
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE).
8. Representações legais: Paulo Pereira Guimarães (19957/OAB-GO); e Eliane Simonini
Baltazar (20.269/OAB-GO), representando Roger Scalco Freitas.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo
Conselho Federal dos Representantes Comerciais (Confere), em decorrência de prejuízo resultante do
desvio de valores e evasão de receitas no Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado
do Espírito Santo (Core-ES), sob a responsabilidade dos Srs. Benedicto Emmanoel Ferreira, exdiretor-presidente; Marcelo Marino Simonetti, ex-diretor-tesoureiro; Roger Scalco de Freitas, excoordenador; e Marcelo Alves Lima, ex-auxiliar financeiro,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1ª Câmara,
ante as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Srs. Benedicto Emmanoel
Ferreira e Marcelo Marino Simonetti;
9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Sr. Roger Scalco de Freitas;
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9.3. considerar revel o responsável Sr. Marcelo Alves Lima, com fundamento no art. 12, § 3º, da
Lei 8.443/1992;
9.4. julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis Srs. Benedicto Emmanoel Ferreira
e Marcelo Marino Simonetti, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da
Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1º, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, dando-se-lhes
quitação;
9.5. julgar irregulares as contas do responsável Sr. Roger Scalco de Freitas, com fundamento nos
arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea “c”, 19, caput, e 23, inciso III, da 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
das importâncias a seguir especificadas, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação,
para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno/TCU), o
recolhimento da dívida aos cofres do Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado do
Espírito Santo, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas
discriminadas até a data do recolhimento, abatendo-se na oportunidade as quantias eventualmente
ressarcidas, na forma da legislação em vigor:
Data
31/12/2010
31/12/2011
31/12/2012
31/12/2013
31/12/2014
31/12/2015

Valor (R$)
5.187,85
8.649,65
15.460,36
21.116,30
36.198,66
20.799,26

9.6. julgar irregulares as contas do responsável Sr. Marcelo Alves Lima com fundamento nos
arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea “d”, 19, caput, e 23, inciso III da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1º,
inciso I, 209, inciso IV, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, e condená-lo ao pagamento
das importâncias a seguir especificadas, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação,
para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno/TCU), o
recolhimento da dívida aos cofres do Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado do
Espírito Santo, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas
discriminadas até a data do recolhimento, abatendo-se na oportunidade as quantias eventualmente
ressarcidas, na forma da legislação em vigor:
Data
31/1/2010
28/2/2010
31/3/2010
30/4/2010
31/5/2010
30/6/2010
31/7/2010
31/8/2010
30/9/2010
31/10/2010
30/11/2010
31/1/2011

Débito/
Crédito
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Valor (R$)
472,34
427,78
2.357,17
1.852,96
1.162,20
1.665,28
2.473,00
3.463,96
3.588,23
1.005,37
1,514,16
3.033,30
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Data
28/2/2011
31/3/2011
30/4/2011
31/5/2011
30/6/2011
31/7/2011
31/8/2011
30/9/2011
31/10/2011
30/11/2011
31/12/2011
31/1/2012
28/2/2012
31/3/2012
30/4/2012
31/5/2012
30/6/2012
31/7/2012
31/8/2012
30/9/2012
31/10/2012
30/11/2012
31/12/2012
31/1/2013
28/2/2013
31/3/2013
30/4/2013
31/5/2013
30/6/2013
31/7/2013
31/8/2013
30/9/2013
31/10/2013
30/11/2013
31/12/2013
31/1/2014
28/2/2014
31/3/2014
30/4/2014
31/5/2014
30/6/2014
31/7/2014
31/8/2014
30/9/2014
31/10/2014
30/11/2014

Débito/
Crédito
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C
C
D
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Valor (R$)
4.240,64
2.697,63
3.930,17
4.427,82
4.706,60
3.802,84
6.388.96
10.336,78
3.789,53
599,72
2.267,61
20.559,38
6.774,66
4.366,64
3.904,37
5.403,05
5.572,77
4.543,90
5.660,17
5.962,61
4.279,28
1.888,84
1.742,26
4.272,96
661,29
4.082,04
4.882,87
3.429,01
6.657,27
4.358,23
4.169,00
1.033,69
10.217,79
2.477,02
1.220,09
7.780.94
7.151,76
5.308,35
3.612,32
6.647,86
4.878,38
5.647,45
3.183,44
5.336,95
2.870,15
876,96
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Data
31/12/2014
28/2/2015
31/3/2015
30/4/2015
31/5/2015
30/6/2015
31/8/2015
30/10/2015

Débito/
Crédito
D
D
D
D
D
D
D
D

Valor (R$)
620,72
122,98
8.512,93
5.955,25
4.445,97
6.491,99
1.581,87
3.436,71

9.7. aplicar aos responsáveis Roger Scalco de Freitas e Marcelo Alves Lima, individualmente, a
multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267, do RI/TCU, nos valores de R$ 10.000,00
(dez mil reais) e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de quinze
dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”,
do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas
monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o
vencimento, na forma da legislação em vigor;
9.8. 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;
9.9. enviar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo, 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 que entender cabíveis; e
9.10. dar ciência deste Acórdão ao Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado
do Espírito Santo – Core/ES.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5316-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de
Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral
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GRUPO I – CLASSE I – Primeira Câmara
TC 005.013/2016-0
Natureza(s): I Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial)
Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ituporanga - SC
Responsáveis: Osni Francisco de Fragas (019.948.599-20); Prefeitura Municipal de Ituporanga SC (83.102.640/0001-30)
Interessado: Ministério do Turismo (05.457.283/0001-19)
Representação legal: Tiago Augusto Hempkemaier Espíndola (46053/OAB-SC) e outros,
representando Osni Francisco de Fragas.
SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
REGULAR E INTEGRAL APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS. CITAÇÃO DO
GESTOR MUNICIPAL RESPONSÁVEL. ALEGAÇÕES DE DEFESA NÃO LOGRARAM
AFASTAR O DANO. CONTAS IRREGULARES. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO E MULTA.
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. CONHECIMENTO. NÃO PROVIMENTO. CIÊNCIA.
RELATÓRIO
Adoto como relatório a instrução elaborada no âmbito da Secretaria de Recursos (peça 81),
cuja proposta de encaminhamento contou com a anuência de diretor (peça 82) e do representante do
Ministério Público junto ao TCU (peça 83):
“Trata-se de recurso de reconsideração (peça 66) interposto por Osni Francisco de
Fragas, prefeito de Ituporanga, Estado de Santa Catarina nas gestões 2005-2008, 20092012 e 20172020, contra o Acórdão 9381/2020 − 1a Câmara (peça 53), relatado pelo Ministro-Substituto
Augusto Sherman Cavalcanti.
1.1. Reproduz-se integralmente o teor do dispositivo da decisão impugnada:
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão dessa Primeira Câmara,
com fundamento nos arts. 1°, 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. 1°, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento
Interno, em:
9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1°, 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 Sr. Osni Francisco de Fragas (CPF
019.948/599-20), ex-Prefeito de Ituporanga/SC, condenando-o ao pagamento da importância a seguir
especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data
discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove,
perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23,
inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU;
VALOR ORIGINAL
DATA DA OCORRÊNCIA
R$ 100.000,00
19/2/2009
9.2. aplicar ao responsável Sr. Osni Francisco de Fragas (CPF 019.948/599-20) a multa prevista no art.
57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214,
III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional,
atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o
vencimento, na forma da legislação em vigor;
9.3. 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. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, 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 conhecimento e
adoção das medidas que entender cabíveis; e
9.5. enviar cópia deste Acórdão ao responsável, para ciência.
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HISTÓRICO
2.
O Ministério do Turismo (MTur) celebrou em 11/12/2008 com a Prefeitura do Município
de Ituporanga, Estado de Santa Catarina, o Convênio n° 1354/2008 (Siafi 700964) para o fim de dar
apoio financeiro à realização do evento intitulado "Final de Ano Solidário 2008". Para tanto, em
19/02/2009 creditaram-se R$ 100.000,00 na conta bancária específica para a movimentação dos
recursos.
3.
Em processo de controle administrativo da execução física e financeira do objeto do
convênio, detectaram-se, mediante exame da documentação enviada pela Convenente a título de
prestação de contas, irregularidades nas realizações de despesas para a execução físico-financeira do
ajuste e se concluiu pela glosa do valor integral dos recursos pecuniários repassados.
Responsabilizou-se o Osni Francisco de Fragas, prefeito de Ituporanga/SC nas gestões 2005-2008,
20092012 e 2017-2020.
4.
Diante disso e da não restituição dos valores, instaurou-se esta tomada de contas especial.
5.
Na esfera do Tribunal, a Unidade Técnica apontou indícios de diversas irregularidades,
dentre as quais se destacam (peça 49):
a) aquisição de bens e serviços comuns do convênio por meio de inexigibilidade de licitação
com características que fazia exigível a contratação por meio de pregão, preferencialmente
eletrônico, contrariando o artigo 49, § 1°, da Portaria Interministerial 127/2008, que estabeleceu
obediência à Lei 10.520/2002 e ao Decreto 5.450/2005 para os gastos originados de transferências
voluntárias;
b) contratação e pagamento de cachês de artistas consagrados pela opinião pública com
inexigibilidade de licitação por meio de empresa intermediária sem o encaminhamento de cópia do
contrato de exclusividade dos empresários, em afronta ao artigo 25, III, da Lei 8.666/1993 e o
Acórdão TCU 96/2008 - Plenário;
c) não comprovação da regular execução da despesa quanto aos estágios de liquidação e de
pagamento, em afronta aos artigos 62 e 63 da Lei 4.320/1964, relativamente aos seguintes itens:
c.1) não apresentação de spots/mídia com o conteúdo das inserções e a comprovação das
divulgações em rádio;
c.2) falta de fotografias com as devidas identificações em anúncios de outdoors;
c.3) não remessa de exemplares dos panfletos pagos;
c.4) falta de registros em vídeo e em fotografia das apresentações artísticas e musicais;
c.5) falta de registros em vídeo e em fotografia dos itens de montagem/infraestrutura (palco,
iluminação, sonorização e tendas);
c.6) falta de declaração do prestador de serviços e de fotografias relativas à difusão por
intermédio de carros de som;
d) não apresentação de filmagens e de fotografias da realização do próprio evento e
inconsistência em relação à data informada de realização, uma vez que o Plano de Trabalho indicou o
dia 28/12/2008 enquanto o material de divulgação registrou 27/08/2015, em confronto com o
estabelecido na cláusula terceira, inciso II, a, do termo de convênio; e
e) falta na prestação de contas de declaração de autoridade local de que se realizou o evento, o
que configura falta de atendimento à cláusula décima segunda, parágrafo segundo, g, do termo de
convênio.
6.
Examinadas as respostas do responsável relativas a suas citações empreendidas na
instrução do processo, a Corte reputou que ele não se desincumbiu comprovar quer a execução do
objeto pactuado quer o pagamento das despesas alegadamente realizadas com a utilização dos
recursos repassados, não sem antes assinalar que ambos os requisitos não preenchidos são
fundamentais da demonstração da adequada e integral aplicação de recursos repassados.
7.
Considerou o Tribunal, ainda, cabível a aplicação de sanção punitiva de conduta
reprovável do gestor porquanto tampouco há indícios de que agiu de boa-fé.
8.
Diante disso, vem o responsável impugnar a decisão.
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ADMISSIBILIDADE
9.
Exarou-se exame da admissibilidade do recurso à peça 67, em que se propõe dele
conhecer e suspender os subitens 9.1, 9.2 e 9.3 da decisão combatida. Seu relator, Ministro Benjamin
Zymler, acolheu a proposta em seu despacho trazido à peça 69. Reputa-se acertado o proposto e
acolhido.
MÉRITO
10. Delimitação
10.1. Quanto ao mérito do recurso, no essencial é de perquirir:
a) se os julgamentos do Tribunal estão vinculados a pareceres eventualmente favoráveis ao
responsável emanado por seus servidores (nesta instrução, item 11);
b) se há elementos de convencimento nos autos bastantes para ter por comprovado o bom e
regular emprego dos recursos públicos objeto das contas especiais (ibid., item 12);
c) se é de natureza meramente formal a irregularidade havida no procedimento licitatório e se,
diante disso, caberia ter por empregados bem e regularmente os recursos aludidos (ibid., item 13);
d) se a pretensão ao ressarcimento do erário é condicionada à demonstração de obtenção de
vantagem pessoal por quem haja causado o respectivo prejuízo (ibid., item 14).
11. Da não vinculação da Corte a pareceres lavrados por seus servidores
11.1. À peça 66, p. 4-6, o recorrente afirma que no âmbito da Secretaria do Tribunal se emitiu
parecer no sentido de que a documentação juntada aos autos faz prova da regularidade da execução
do objeto do convênio.
Análise
11.2. Não há como acolher o argumento aduzido.
11.3. O Tribunal possui atribuição constitucional para realizar de forma autônoma e
independente a apreciação da regularidade das contas dos gestores de bens e direitos da União. Daí
que as manifestações de servidores integrantes de sua própria Secretaria não o vinculam. Pode
concluir de forma diferente, desde que fundamentada. Nesse sentido, por exemplo, o infratranscrito
excerto do Acórdão 1559/2012 – 2a Câmara, relator o Ministro Raimundo Carreiro:
1.23.6. No exercício do controle externo, as necessidades de fiscalização são variadas (são passíveis de
controle toda e qualquer área em que sejam aplicados recursos federais), assim como são diversos os aspectos
fiscalizados (contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais). Nessas várias áreas e sob
esses diversos aspectos, incumbe ao Tribunal verificar o bom e regular emprego dos recursos públicos federais,
sob a ótica da legalidade, da legitimidade, da eficiência, da eficácia e da economicidade dos atos praticados
pelos respectivos responsáveis.
1.23.7. Para tal exame o Tribunal é investido de competência pela própria Constituição Federal,
competência essa exercida nos termos da Lei nº 8.443/1992.
1.23.8. Ademais, os trabalhos realizados por servidores designados nos termos da referida lei e do
regimento interno do TCU são destinados ao colegiado de Ministros, investidos na atribuição de examinar os
fatos e deliberar sobre a matéria. Ao proferir a decisão, acolhendo ou rejeitando
os pareceres emitidos por sua Secretaria, é o próprio Tribunal quem se manifesta e quem responde pela
consistência de suas conclusões.

12. Da não comprovação do bom e regular emprego dos recursos
12.1. À peça 66, p. 4, o recorrente assevera que juntou aos autos elementos probatórios que
evidenciariam “a realização do show de renome nacional”, a saber: “declaração assinada pelo
Diretor do Jornal ‘A Comarca’, com notória circulação em Ituporanga/SC” no sentido de que se
realizou o concerto de artista conhecida em todo o País; “duas escrituras públicas de declaração”;
um “encarte de DVD promocional” assinado pela artista; um “CD-ROM com imagens e vídeos” da
realização do mencionado concerto.
12.2. À peça 66, p. 13, sustenta que os valores repassados para a realização do evento seriam
“coerentes com os gastos” feitos para tanto porque a execução do objeto do convênio se teria dado
em 27/12/2008, portanto antes do repasso dos recursos, havido em 17/02/2009.
Análise
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12.3. Não assiste razão ao recorrente.
12.4. Por constantes dos autos naquele momento processual, examinaram-se os elementos de
pretenso convencimento mencionados na alegação recursal quando da emissão do parecer do
Ministério Público especializado acostado à peça 39, em que se sustentou (i) a inexistência nos autos
elementos probatórios comprobatórios da execução de fato do evento e (ii) a caracterização dos
registros fotográficos como de baixa qualidade e inservíveis para identificar o evento, sua localidade,
sua data ou os profissionais consagrados contratados para executar a apresentação artística.
12.5. No mesmo instrumento opinativo, reputou-se essencial a apresentação para tanto de
“elementos consistentes, tais como fotografias e filmagens com a logomarca do MTur, além de
material publicitário produzido”.
12.6. Perfilha-se o entendimento reproduzido no parágrafo precedente ante o reexame dos
documentos trazidos aos autos na fase de instrução (não há anexos ao instrumento de recurso) e se
verifica que os mencionados pelo recorrente não preenchem os requisitos ali mencionados, tal como
fotografias de filmagens de que consta e logomarca do Concedente na qualidade de patrocinador do
evento.
12.7. Descabe, por óbvio, falar em nexo de causalidade entre os recursos repassados e uma
execução de objeto reputada não comprovada.
13. Da causação de prejuízo ao erário decorrente da irregularidade havida no procedimento
licitatório e da não repercussão do juízo eventualmente desse diverso sobre o entendimento de que
não restou comprovada a execução do objeto do convênio
13.1. À peça 66, p. 7-12, o recorrente alega que a contratação direta da empresa agenciadora
da contratação da profissional executora do concerto apresentado no evento teve lugar mediante
processo administrativo em que se teria verificado que a situação fática se subsumia à hipótese de
inexigibilidade de licitação estatuída no art. 25, inciso III, da Lei 8.666, de 21/6/1993.
13.2. Sustenta que seria descabida a intepretação dessa norma levada a efeito pela Corte
porque “a representação artística guarda peculiaridades e dinâmica própria, inexistindo, como regra,
a figura do ‘empresário exclusivo’ em todo o território brasileiro, por tempo indeterminado”. Seria
“fato corriqueiro” o agenciamento de contratações de um artista mediante “vários empresários
exclusivos (...) e por tempo limitado”. Haveria que fazer sua intepretação em consentaneidade “com a
realidade do mercado artístico”.
13.3. No caso concreto, a inexistência de contrato de exclusividade registrado em cartório entre
o artista e a empresa contratada como seu representante não eivaria de ilegalidade a contratação
porque constaria dos autos autorização da empresa Replayer Produções Fonográficas Ltda.,
representante legal da artista contratada, concedida à Curingas Produções e Eventos Ltda. para
promover “a intermediação dos shows na data e local solicitados pela Administração Pública (Evento
35, fl. 10)”.
13.4. Segundo o recorrente, haveria nesse sentido o precedente consistente no
Acórdão 5662/2014 – 1a Câmara, relator o Ministro Bruno Dantas.
13.5. Seguiriam a mesma linha de raciocínio os julgados do Superior Tribunal de Justiça
proferidos no STJ, REsp n. 575551/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, no REsp 488842/SP, relator
o Ministro Jorão Otávio de Noronha, e no REsp 831178/MG, relator o Ministro Luiz Fux.
13.6. Depreender-se-ia das decisões evocadas retro que a devolução ao erário pressupõe “o
prévio prejuízo ao erário, isto é, o desvio de recursos públicos em favor de terceiros, sem a satisfação
do interesse público”, ao passo que no caso concreto restaria incontroversa a execução do objeto do
convênio.
13.7. Por fim, assere o recorrente que o descumprimento do artigo 49, § 1º da Portaria
Interministerial n. 127/2008 em que consistiu a licitação por instrumento diverso do de pregão se
constituiria em irregularidade “de natureza meramente formal”, e não em prática ilegal no emprego
dos recursos públicos em foco.
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Análise
13.8. O recorrente carece de razão.
13.9. Parte da premissa de que no caso concreto não há “indícios de prejuízo ao erário” por
“comprovado que o objeto do convênio foi executado com os recursos do ajuste”, na redação extraída
do aresto do Tribunal evocado.
13.10. Como sustentado no item 12 desta instrução, tal não se deu. Daí que não se aplica ao
caso concreto nem o entendimento fundador do evocado Acórdão 5662/2014 – 1a Câmara, de cuja
fundamentação se extrai o trecho infratranscrito, nem as decisões judiciais citadas – carecedoras,
diga-se, de natureza vinculante.
15. Tal fato [não apresentação do contrato de exclusividade] justifica o julgamento pela irregularidade
das contas em exame e a aplicação de multa à responsável. No entanto, entendo que, por si só, isso não é
suficiente para caracterizar a ocorrência de débito. Em situações como a que ora se analisa, na qual não há
indícios de dano ao erário, estando comprovados tanto a execução do objeto quanto o nexo causal entre as
despesas realizadas e os recursos repassados por força do convênio, a determinação para a devolução dos
recursos seria indevida, pois caracterizaria o enriquecimento sem causa da União. (grifou-se)

13.11. A não comprovação da execução física do objeto de convênio faz secundária a análise
dos aspectos da prestação de contas relacionados à execução financeira e à comprovação do nexo
causal exarado no Acórdão 7.504/2017 – 1a Câmara, relator o Ministro Augusto Sherman, de que se
extrai o trecho infratranscrito:
11. Entendo que no caso específico dos ajustes visando ao apoio à realização de eventos da natureza
daquele tratado nestes autos, a apresentação de fotografias, vídeos e notícias é elemento importante para a
comprovação da realização desses eventos, já que não restam outros meios de prova da efetiva consecução do
objeto pactuado que possam ser verificados em momento posterior. No caso dos presentes autos, as fotografias
apresentadas não são minimamente aptas a demonstrar que o palco, a iluminação e os equipamentos de
sonorização utilizados no evento são aqueles constantes do plano de trabalho aprovado, ou mesmo que tenham
sido fornecidos pela empresa contratada. Quanto aos banheiros químicos, as fotografias apresentadas não
permitem nem mesmo identificar a sua quantidade, e, menos ainda, o local em que estão instalados. Pode,
então, se tratar de fotografia de banheiros instalados em qualquer localidade, feita apenas de forma a tentar
demonstrar o fornecimento do item.
12. Da mesma forma, não há comprovação da apresentação das bandas que teriam sido contratadas no
âmbito do presente convênio. Além de as fotografias fornecidas na prestação de contas não permitir a
identificação dessas bandas, também não foram apresentados outros elementos previstos no termo de convênio
(Cláusula 12ª, § 2º, alínea “f”) , tais como vídeos, DVDs, CDs, jornal, entre outros, capazes de demonstrar a
execução desses itens do plano de trabalho.
13. Outro ponto apontado pelo MTur como razão para a impugnação das despesas com a contratação
das bandas foi a não apresentação de notas fiscais e recibos emitidos em nome dessas bandas e assinadas por
seus representantes legais ou pelos seus empresários exclusivos. Além disso, embora não tenha constado da
citação, o MTur apontou a inexistência dos contratos de exclusividade firmados com os representantes das
bandas (peça 1, p. 73) .
14. Muito embora esses elementos pudessem ser considerados relevantes para a demonstração da
regularidade das despesas efetuadas com a contratação das bandas, conforme a jurisprudência firmada neste
Tribunal, especialmente com a recente resposta à consulta formulada pelo MTur, julgada pelo Acórdão
1435/2017-TCU-Plenário, a não comprovação da execução física desses itens do plano de trabalho torna
secundários tais aspectos da prestação de contas. (grifou-se)

13.12. Por isso, não basta a apresentação de documentos formalmente comprobatórios da
execução financeira de convênio, tais como os juntadosaos autos, relativos à suposta exclusividade de
contratação, na intenção de comprovar o nexo de causalidade entre os recursos repassados e as
despesas realizadas. Não comprovada a execução física do objeto em conformidade com o previsto no
plano de trabalho do convênio, a execução financeira se faz insuficiente para ter por comprovado o
bom e regular emprego dos recursos pecuniários sob exame.
13.13. Com efeito, a demonstração do nexo de causalidade entre os recursos repassados e a
realização de despesas empreendida para a execução física do objeto do convênio pressupõe, por
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óbvio, a comprovação da aludida execução. Não há como estabelecer nexo entre causa e resultado
sem se comprovar, primeiro, a produção mesma do resultado.
13.14. A decisão combatida se funda na não comprovação da realização do evento objeto do
convênio mediante a apresentação de elementos de convencimento diversos, robustos e convergentes
nesse sentido, necessária por aplicável no caso concreto o entendimento sustentado no primeiro
parágrafo do supratranscrito excerto da fundamentação do Acórdão 7.504/2017 – 1a Câmara.
13.15. Cumpre ao recorrente, a fim de fazer ver erro no julgamento combatido, prova
contrária aos indícios presentes no processo de que se empregaram os recursos pecuniários
repassados para a realização do evento previsto.
13.16. A mera apresentação de declarações e de fotos não evidenciadoras de relação entre o
evento e o convênio celebrado não se prestam para comprovar a aludida exclusividade.
13.17. Como entendeu o Tribunal no Acórdão 1.435/2017 – Plenário, relator o Ministro Vital
do Rêgo, em processos que tratam de convênio para realização de eventos festivos que o liame
financeiro entre os recursos repassados e as despesas realizadas pode ser estabelecido mediante a
apresentação de instrumento de autorização, de atesto ou de carta que confira à empresa
intermediária a exclusividade do artista para determinada data e determinado local, desde que tal
documento seja subscrito pelo próprio artista ou pelo seu representante legal - o que, naturalmente,
permite inferir com razoável segurança que os recursos foram empregados para a destinação
prevista.
13.18. Noutras palavras, a ausência de contrato de exclusividade registrado em cartório deve
ser tratada como impropriedade na execução do convênio, que, por si só, não deve implicar o
julgamento pela irregularidade das contas ou a existência de débito, mas somente se os pagamentos
tenham sido efetuados à empresa intermediária detentora da exclusividade declarada em documento
subscrito pelo próprio artista ou proprietário da banda.
13.19. No caso concreto, não constitui em razão única mas suficiente de decidir a falta do
contrato de exclusividade registrado em cartório. Como visto, essa causa de impossibilidade do
estabelecimento do prefalado nexo de causalidade se fez secundária ante a não comprovação da
realização do evento.
14. Do não condicionamento da condenação a ressarcir o erário à obtenção de vantagem
pessoal
14.1. À peça 66, p. 12-13, o recorrente diz que, à luz dos julgados mencionados no subitens 13.4
a 13.6 desta instrução, a condenação pelo Tribunal a ressarcir o erário pressuporia “o prévio
prejuízo ao erário, isto é, o desvio de recursos públicos em favor de terceiros, sem a satisfação do
interesse público”, requisito que não teria sido preenchido no caso concreto.
Análise
14.2. Não assiste razão ao recorrente.
14.3. Tal como a alegação anteriormente examinada, parte o recorrente da premissa de que no
caso concreto não há “indícios de prejuízo ao erário” por “comprovado que o objeto do convênio foi
executado com os recursos do ajuste”, na redação extraída do aresto do Tribunal evocado.
14.4. Como sustentado no item 12 desta instrução, tal não se deu.
14.5. A alegação não mereceria êxito mesmo se se considerasse a premissa válida apenas para
argumentar, pois a inexistência de dolo e a não obtenção de vantagem pessoal por parte do
responsável não o exime do dever de comprovar o bom e regular emprego dos recursos públicos por
ele administrados.
14.6. O descumprimento do aludido dever, ante o disposto no art. 70 da Constituição da
República, faz acertada a condenação. Neste sentido a jurisprudência desta Corte, conforme se
verifica, por exemplo, nos Acórdãos 903/2007–1ª Câmara, relator o ministro Augusto Nardes,
1.445/2007–2ª Câmara e 1.656/2006–Plenário, ambos relatados pelo ministro-substituto Augusto
Sherman.
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14.7. Vale dizer, basta o inadimplemento da obrigação para que se constitua prova presuntiva,
estatuída constitucionalmente, da imputação de causação do prejuízo ao erário constatado. Colhe-se
da lição de Plácido e Silva em sua obra Vocabulário Jurídico (28a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010,
p. 1124):
PROVA PRESUNTIVA. É a que se firma num 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.

14.1. Na mesma linha do entendimento do Supremo Tribunal Federal em decisão proferida em
sede de Mandado de Segurança (MS 20.335/DF, Relator Ministro Moreira Alves), cuja ementa da
deliberação se transcreve:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CONTAS JULGADAS
IRREGULARES. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 53 DO DECRETO-LEI 199/67. A MULTA
PREVISTA NO ARTIGO 53 DO DECRETO-LEI 199/67 NÃO TEM NATUREZA DE SANÇÃO DISCIPLINAR.
IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES RELATIVAS A CERCEAMENTO DE DEFESA. 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. COINCIDÊNCIA, AO CONTRÁRIO DO QUE FOI ALEGADO, ENTRE A ACUSAÇÃO
E A CONDENAÇÃO, NO TOCANTE À IRREGULARIDADE DA LICITAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA
INDEFERIDO. (grifou-se).

CONCLUSÃO
15. Das análises empreendidas se conclui que:
a) os julgamentos do Tribunal não estão vinculados a pareceres eventualmente favoráveis ao
responsável emanado por seus servidores;
b) não há elementos de convencimento nos autos bastantes para ter por comprovado o bom e
regular emprego dos recursos públicos objeto das contas especiais;
c) a irregularidade detectada no procedimento licitatório se constitui em questão menor ante a
consistente na não comprovação da execução do objeto do convênio. Ademais disso, mesmo tivesse
sido comprovada a dita execução, a primeira irregularidade aqui mencionada serviria de fundamento
para concluir pela causação de prejuízo ao erário;
d) a pretensão ao ressarcimento do erário não é condicionada à demonstração de obtenção de
vantagem pessoal por quem haja causado o respectivo prejuízo.
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;
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.
À consideração superior, para posterior encaminhamento ao Ministério Público especializado e
ao relator, Ministro Benjamin Zymler.”
É o relatório.

VOTO
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Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em
razão da impugnação total das despesas do Convênio nº 1.354/2008, celebrado com o Município de
Ituporanga/SC, que teve por objeto realização do evento intitulado “Final de Ano Solidário 2008”.
2.
Por meio do Acórdão 9.381/2020 – 1ª Câmara, este Tribunal decidiu:
“9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “b” e “c”, da
Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do Sr. Osni Francisco de
Fragas (CPF 019.948/599-20), ex-Prefeito de Ituporanga/SC, condenando-o ao pagamento da
importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora,
calculados a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo
de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres
do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea “a”, da citada Lei, c/c o art. 214, inciso
III, alínea “a”, do Regimento Interno do TCU;
VALOR ORIGINAL
R$ 100.000,00

DATA DA OCORRÊNCIA
19/2/2009

9.2. aplicar ao responsável Sr. Osni Francisco de Fragas (CPF 019.948/599-20) a multa
prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$
30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que
comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea “a”, do Regimento Interno do TCU), o
recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data
deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em
vigor;
9.3. 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. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, 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
conhecimento e adoção das medidas que entender cabíveis; e
9.5. enviar cópia deste Acórdão ao responsável, para ciência.”
3.
Conforme consignado na proposta condutora da deliberação, o julgamento pela
irregularidade das contas e a condenação em débito decorreram da não comprovação da execução do
objeto pactuado e da ausência do nexo de causalidade entre as despesas alegadamente realizadas e os
recursos federais repassados.
II
4.
Nesta oportunidade, aprecio recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Osni Francisco
de Fragas contra a mencionada decisão.
5.
O recorrente alega, em síntese, que:
(i) parecer da secretaria deste Tribunal faria prova da regularidade da execução do objeto do
convênio;
(ii) a documentação juntada aos autos evidenciaria a realização do evento;
(iii) os valores repassados seriam “coerentes com os gastos” para a execução do objeto do
convênio que teria sido realizado em 27/12/2008, antes, portanto, do repasse dos recursos em
17/02/2009;
(iv) a inexistência de contrato de exclusividade registrado em cartório não macularia a
contratação da artista porque constaria dos autos autorização de sua representante legal para promover
“a intermediação dos shows na data e local solicitados pela Administração Pública (Evento 35, fl.
10)”;
(v) o descumprimento do art. 49, § 1º, da Portaria Interministerial 127/2008 seria irregularidade
formal e não utilização irregular dos recursos públicos; e
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(vi) a condenação ao ressarcimento pressuporia “prévio prejuízo ao erário, isto é, o desvio de
recursos públicos em favor de terceiros, sem a satisfação do interesse público.”
III
6.
Após o exame das razões recursais, a Secretaria de Recursos propõe conhecer do recurso
de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento.
7.
O representante do Ministério Público junto ao TCU manifestou-se de acordo com a
proposta oferecida pela unidade técnica.
IV
8.
Preliminarmente, conheço do recurso de reconsideração interposto, uma vez que preenche
os requisitos atinentes à espécie.
9.
Quanto ao mérito, acolho os pareceres precedentes e adoto seus fundamentos como razões
de decidir, sem prejuízo das considerações que faço a seguir.
10. Conforme esclareceu a Serur, este Tribunal “possui atribuição constitucional para realizar
de forma autônoma e independente a apreciação da regularidade das contas dos gestores de bens e
direitos da União.” As manifestações dos servidores de suas secretarias são endereçadas ao colegiado
de ministros para subsidiar as decisões. Nesse sentido, esses pareceres não vinculam os julgamentos
realizados pela Corte de Contas.
11. Assim, a alegação de que o parecer da secretaria deste Tribunal faria prova da regularidade
da execução do objeto do convênio não merece prosperar.
12. Da mesma forma, não assiste razão ao recorrente, quando afirma que a documentação
juntada aos autos evidenciaria a realização do evento.
13. O recorrente menciona os seguintes documentos: “declaração assinada pelo Diretor do
Jornal ‘A Comarca’, com notória circulação em Ituporanga/SC”; “duas escrituras públicas de
declaração”; “encarte de DVD promocional”; e “CD-ROM com imagens e vídeos”.
14. Ocorre que essa documentação não contempla vários outros documentos exigidos no ajuste
para a comprovação da realização do evento. Tampouco, isoladamente, podem fazê-lo. Nesse sentido,
esclarecedora a manifestação do representante do Parquet (peça 39):
“14. Para eventos de natureza instantânea, como festas e shows, a falta de elementos
consistentes, como material publicitário e, principalmente, filmagens ou fotografias, contendo o nome
e a logomarca do Ministério do Turismo, que comprovem a efetiva realização do evento supostamente
promovido com recursos de convênio, não configura mera falha formal, porquanto esses elementos
são essenciais para demonstrar tanto a vinculação do evento ao MTur como a própria realização do
objeto do ajuste. São nesse sentido, os Acórdãos nºs 4684/2017, Rel. Min. Augusto Sherman;
4916/2016, Rel. Min. Bruno Dantas; e 3262/2015, Rel. Min. José Múcio, todos da 1ª Câmara; e
10667/2015, Rel. Min. Ana Arraes, da 2ª Câmara.”
15. No que concerne a uma suposta coerência entre gastos realizados e os valores repassados,
ressalto que compete ao gestor a comprovação da boa e regular aplicação dos recursos, que deve
ocorrer com a apresentação de documentos que permitam estabelecer o nexo entre os recursos públicos
e as despesas por eles supostamente pagas. Todavia, o que se observa dos autos é a ausência de
elementos (cópias dos cheques, notas fiscais, recibos) que pudessem estabelecer esse liame. Dessa
forma, a alegação não merece ser acolhida.
16. Quanto à inexistência de contrato de exclusividade registrado em cartório, cumpre
esclarecer que a irregularidade não foi utilizada como fundamento para citação, dado que não foi
considerada como ensejadora do débito apontado. Conforme Ofício 4009/2019 (peça 45), essa
irregularidade fundamentou somente a audiência do gestor. Assim, diferentemente do que afirma o
recorrente, a irregularidade não está relacionada ao débito pelo qual foi citado.
17. Da mesma forma, a alegação de que o descumprimento do §1º do art. 49 da Portaria
Interministerial 127/2008 seria irregularidade “de natureza meramente formal” não socorre o
recorrente. Conforme se observa do ofício endereçado ao responsável, o mencionado dispositivo, que
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dispõe sobre a obrigatoriedade da utilização do pregão, preferencialmente eletrônico, para aquisição de
bens e serviços comuns, sequer foi mencionado na comunicação lhe fora encaminhada.
18. Por fim, a não assiste razão ao recorrente quando afirma que a condenação do responsável
ao pagamento do débito demandaria a comprovação de que terceiros teriam se beneficiado de desvio
de recursos públicos.
19. Todo aquele que utiliza ou gerencia recursos públicos, por dever constitucional e legal,
submete-se ao encargo de demonstrar o correto emprego dos valores federais, 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. Nesse sentido, conforme ressaltou a unidade técnica, a pretensão ressarcitória do
erário não é condicionada à demonstração de obtenção de vantagem pessoal, de acordo com a pacífica
jurisprudência desta Corte.
20. Dessa forma, considerando que as razões recursais não se mostram suficientes para afastar
os fundamentos da decisão recorrida, entendo que o recurso deve ser conhecido para, no mérito, serlhe negado provimento.
Ante o exposto, voto por que seja adotada a deliberação que ora submeto a este Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 5317/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 005.013/2016-0.
2. Grupo I – Classe de Assunto: I - Recurso de Reconsideração (Tomada de Contas Especial)
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes:
3.1. Interessado: Ministério do Turismo (05.457.283/0001-19)
3.2. Responsáveis: Osni Francisco de Fragas (019.948.599-20); Prefeitura Municipal de
Ituporanga - SC (83.102.640/0001-30)
3.3. Recorrente: Osni Francisco de Fragas (019.948.599-20).
4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ituporanga - SC.
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado.
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada
de Contas Especial (SecexTCE).
8. Representação legal:
8.1. Tiago Augusto Hempkemaier Espíndola (46053/OAB-SC) e outros, representando Osni
Francisco de Fragas.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Osni
Francisco de Fragas contra o Acórdão 9.381/2020 – 1ª Câmara,
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira
Câmara, com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei Orgânica do TCU, diante das razões expostas
pelo relator, em:
9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento;
9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5317-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
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13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator) e
Jorge Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

BENJAMIN ZYMLER
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral

GRUPO II – CLASSE I – 1ª Câmara
TC 005.831/2021-0
Natureza: Embargos de declaração (Atos de Admissão)
Entidade: Caixa Econômica Federal
Interessados: Adilson Brito Silva (310.385.978-38); Alexandre de Aquino Ribeiro (269.194.20821); Luana Santana da Silva (332.613.868-78)
Representação legal: Andre Luiz Viviani de Abreu (116.896/OAB-RJ) e outros, representando
Caixa Econômica Federal.
SUMÁRIO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMISSÃO DE PESSOAL. NEGATIVA DE
REGISTRO DOS ATOS EM FACE DA EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO IMPRORROGÁVEL DE
VALIDADE DO RESPECTIVO CONCURSO PÚBLICO, ESTABELECIDA JUDICIALMENTE.
DETERMINAÇÃO PARA DESLIGAMENTO DOS INTERESSADOS, NA HIPÓTESE DE
DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL. ARGUIÇÃO DE SUPOSTAS OMISSÕES E
CONTRADIÇÃO NA DELIBERAÇÃO DA CORTE DE CONTAS. CONHECIMENTO. REJEIÇÃO.
RELATÓRIO
Na sessão telepresencial de 16/3/2021, ao ter presente estes autos de admissão de pessoal nos
quadros da Caixa Econômica Federal (CEF), este colegiado prolatou o Acórdão 4.022/2021, vazado,
no que aqui interessa, nos seguintes termos:
“9.1. considerar ilegais e negar registro aos atos de admissão da sra. Luana Santana da Silva e
dos srs. Adilson Brito Silva e Alexandre de Aquino Ribeiro;
9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que:
9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em
trâmite na Justiça Trabalhista da 10ª Região, e, caso venha a ser desconstituída a sentença ora
favorável aos interessados indicados no item 9.1, acima, torne sem efeito seus atos de admissão nos
quadros da empresa, bem como providencie o cadastramento de seu desligamento no sistema ePessoal”.
2.
Notificada a respeito, a CEF opõe embargos de declaração.
3.
Para a estatal, na deliberação:
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- “há contradição ao fundar a ilegalidade na contratação extemporânea e,
simultaneamente, reconhecer a existência de decisão vigente em ação civil pública (ACP) que estende
o prazo de validade dos concursos”;
- há omissão em reconhecer “a impossibilidade de realização de novos concursos [pela
CEF] enquanto vigente a decisão judicial que prorrogou aqueles regidos pelos Editais 001/2014-NM e
001/2014- NS”; e
- há omissão em reconhecer que, “ainda que a CAIXA se sagre vencedora na referida
ACP, a cassação da liminar deferida terá efeitos apenas prospectivos, justamente pela característica
de que o certame estava válido por decisão judicial até o momento no qual esta seja eventualmente
revogada”.
É o relatório.
VOTO
Cuidam os autos de três admissões no quadro de pessoal da Caixa Econômica Federal
(CEF).
2.
Todas as contratações foram realizadas fora do prazo improrrogável de validade do
respectivo concurso público, regido pelos Editais 001/2014/NM e 001/2014/NS. Deu-se isso em face
de decisão judicial, proferida pela 6ª Vara do Trabalho da 10ª Região (Ação Civil Pública 000005910.2016.5.10.0006), que estendeu a vigência do certame até o trânsito em julgado do processo – o que
até hoje não se verificou.
3.
Apreciando a matéria, o Tribunal, por meio do Acórdão 4.022/2021-1ª Câmara,
entendeu, em síntese, que “a expiração do prazo improrrogável de validade do concurso regido pelos
Editais 001/2014/NM e 001/2014/NS constitui óbice inafastável ao registro das admissões”. Assim,
negou registro aos atos e determinou à CEF que, em sendo desconstituída a aludida decisão judicial,
torne sem efeito as contratações.
4.
Devidamente notificada, a estatal, em embargos de declaração, aponta suposta
contradição no julgado desta Corte, por “fundar a ilegalidade na contratação extemporânea e,
simultaneamente, reconhecer a existência de decisão vigente em ação civil pública (ACP) que estende
o prazo de validade dos concursos”. Paralelamente, “destaca ainda outros aspectos e consequências
da decisão judicial vigente, em relação aos quais o acórdão ora embargado se mostra, data venia,
omisso”: a) “a impossibilidade de realização de novos concursos [pela CEF] enquanto vigente a
decisão judicial que prorrogou aqueles regidos pelos Editais 001/2014-NM e 001/2014- NS”; e b) os
efeitos apenas prospectivos da eventual cassação da ordem judicial ora em vigor, dada “a não
precariedade dos atos nela fundados”.
5.
Os embargos de declaração preenchem os requisitos de admissibilidade que regem a
espécie, podendo ser conhecidos.
6.
No mérito, entretanto, não há o que reparar – pela via eleita – na decisão atacada.
7.
De plano, saliento que o voto condutor do Acórdão 4.022/2021-1ª Câmara foi expresso
em reconhecer “não ter sido identificado nenhum excesso no cumprimento da decisão judicial pelos
gestores da CEF”, bem como em “não ser possível deles exigir comportamento diverso”. Não há, pois,
no julgado, nenhuma censura à conduta dos gestores da estatal no episódio.
8.
Naturalmente, a deliberação desta Corte também não infirmou os efeitos da ordem
judicial, mantidos íntegros enquanto subsistente a sentença.
9.
Na realidade, a negativa de registro dos atos foi mera decorrência da impossibilidade de
se transigir, no plano administrativo, com os marcos constitucionais e legais que disciplinam a matéria
– no caso, mais especificamente, os limites temporais de validade dos concursos públicos.
10.
Aqui, não se pode olvidar a natureza complexa dos atos de admissão de pessoal,
caracterizados, para sua formação, pela manifestação de vontade de dois ou mais órgãos.
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11.
Aliás, no caso, vale lembrar, a própria Caixa Econômica Federal se opôs firmemente às
contratações, de início, e não foram poucas as razões para tanto:
- cumprimento, pela empresa, de todas as condições estabelecidas no regulamento do
concurso, inclusive no tocante ao número de mínimo de vagas a serem preenchidas pelos candidatos
aprovados;
- ausência de novas vagas durante a vigência regular do certame;
- ausência de dotação orçamentária para novas contratações;
- ausência de autorização do então Ministério do Planejamento para aumento do quadro
de pessoal da entidade;
- discricionariedade da administração para deliberar a respeito;
- expiração do prazo de validade do concurso; entre outras.
12.
Nessas circunstâncias, não seria mesmo razoável que o TCU – repito, no plano
administrativo – assentasse manifestação de vontade favorável às admissões.
13.
A propósito, não se pode perder de vista o princípio da independência das instâncias. De
fato, a existência de decisão judicial na gênese de ato administrativo não impõe, necessariamente, seu
registro pelo TCU. O ponto, inclusive, já foi abordado pelo Supremo Tribunal Federal, como na
apreciação do MS 23.665-DF, quando o Ministro Maurício Corrêa, em voto acolhido à unanimidade
pelo plenário da Corte Constitucional, anotou:
“(...) o Tribunal de Contas pode negar o registro de atos de aposentadoria, ainda quando objeto
de decisões originárias de juízes ou tribunais, salvo aquelas em que for parte e que tenham como
finalidade específica o registro respectivo.”
14.
Destarte, uma vez judicializada a questão, é no âmbito judicial que se produzirá a
decisão final a respeito, a qual, por evidente, haverá de ser observada pela administração, inclusive no
que tange a eventual convalidação de atos praticados em cumprimento a ordem judicial posteriormente
desconstituída.
Diante do exposto, voto no sentido de que este Colegiado adote a deliberação que ora
submeto à sua apreciação.
ACÓRDÃO Nº 5318/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 005.831/2021-0.
2. Grupo II – Classe de Assunto: I – Embargos de declaração (Atos de Admissão)
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes:
3.1. Interessados: Adilson Brito Silva (310.385.978-38); Alexandre de Aquino Ribeiro
(269.194.208-21); Luana Santana da Silva (332.613.868-78)
3.2. Recorrente: Caixa Econômica Federal (00.360.305/0001-04).
4. Entidade: Caixa Econômica Federal.
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: não atuou.
8. Representação legal: Andre Luiz Viviani de Abreu (116.896/OAB-RJ) e outros, representando
Caixa Econômica Federal.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração interpostos contra o
Acórdão 4.022/2021-1ª Câmara, alusivo a admissões de pessoal efetuadas pela Caixa Econômica
Federal,

451
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira
Câmara, com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo Relator, em:
9.1. conhecer dos embargos de declaração apresentados pela Caixa Econômica Federal para, no
mérito, rejeitá-los;
9.2. dar ciência desta deliberação à embargante e aos interessados.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5318-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator) e
Jorge Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

BENJAMIN ZYMLER
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral

GRUPO I – CLASSE I – Primeira Câmara
TC 009.339/2020-5
Natureza(s): Pedido de reexame em aposentadoria
Órgão/Entidade: Ministério Público Federal
Interessado: Edson Ferreira Gomes (173.602.184-20)
Representação legal: não há
SUMÁRIO: PESSOAL. APOSENTADORIA. PEDIDO DE REEXAME. PAGAMENTO DE
VANTAGEM ORIUNDA DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA, EM
CONTRARIEDADE AO MANDAMENTO CONTIDO NO § 2º DO ART. 40 DA EC 20/1998.
CONHECIMENTO. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES PARA ALTERAR O MÉRITO DA
DELIBERAÇÃO RECORRIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
RELATÓRIO
Adoto como relatório a bem-lançada instrução a cargo da Secretaria de Recursos (Serur), com a
qual manifestou sua anuência o representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da
União (MPTCU):
“INTRODUÇÃO
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1.
Trata-se de pedido de reexame (peça 12) interposto pelo MPF, contra o Acórdão
8.580/2020–TCU–1ª Câmara (peça 7), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro Vital
do Rêgo.
1.1. A deliberação recorrida apresenta o seguinte teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria
emitido pelo Ministério Público Federal em favor do ex-servidor Edson Ferreira Gomes;
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 Edson
Ferreira Gomes (173.602.184-20), recusando o respectivo registro;
9.1.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo
Ministério Público Federal do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da
Jurisprudência do TCU;
9.2. determinar ao Ministério Público Federal, 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 (grifos
acrescidos).
HISTÓRICO
2.
O ato de aposentadoria do interessado foi julgado ilegal, em virtude de constar a
incorporação da parcela vulgarmente conhecida como ‘opção’ (vide ato de peça 2).
2.1. Sobre o instituto da ‘opção’, o Excelentíssimo Senhor Ministro Benjamin Zymler, por
ocasião da apreciação do TC 027.914/2013-5 (Acórdão 2988/2018–TCU–Plenário, Sessão de
12/12/2018), elaborou, em seu voto revisor, cujas razões foram integralmente acolhidas pela relatora,
Excelentíssima Senhora Ministra Ana Arraes, didático e esclarecedor histórico, o qual será
apresentado abaixo, com alguns ajustes de forma, supressões e adições.
Da vantagem ‘opção’
2.2. Em síntese, a vantagem conhecida como ‘opção’ constituía uma fração variável, conforme
definido em lei, da remuneração do cargo em comissão/função de confiança.
2.3. Era um direito conferido ao servidor ocupante de cargo efetivo, que assumia cargo em
comissão ou função de confiança, de continuar a ser remunerado com base em seu cargo efetivo, mas
com acréscimo decorrente do exercício do novo cargo/função.
2.4. A vantagem tinha por objetivo conferir estímulo financeiro para que o servidor efetivo
ocupasse cargo em comissão cuja remuneração fosse inferior à do cargo efetivo.
2.5. Aparentemente, o primeiro normativo que tratou da matéria foi a Lei 4.345/1964, que
assim dispôs (grifei):
Art. 1º As tabelas de vencimentos dos cargos efetivos e em comissão, referidas no art.1º da Lei
nº 4.242, de 17 de julho de 1963, ficam substituídas pelas seguintes:
.................................................................................................................................................
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§ 2º Ao funcionário nomeado para o exercício de cargo em comissão é facultado optar pelo
vencimento do símbolo, previsto na tabela b constante dêste artigo, ou pela percepção do vencimento
e demais vantagens de seu cargo efetivo acrescido de gratificação fixa, correspondente a 20% (vinte
por cento) do valor do símbolo do cargo em comissão respectivo.
2.6. Igual disciplina foi mantida pelo Decreto-Lei 1.445/1976 (que tratava da remuneração dos
servidores civis do Poder Executivo, dentre outros). Segundo o art. 3º, a vantagem correspondia a
20% do vencimento do Grupo Direção e Assessoramento Superiores (DAS).
2.7. A legislação foi sendo alterada ao longo do tempo, de modo que não só o percentual foi
alterado como também foram acrescidas outras vantagens/gratificações ao ‘optante’ pela
remuneração do cargo efetivo.
2.8. O Decreto-Lei 2.270/1985, por exemplo, permitiu a inclusão da vantagem ‘representação
mensal’ no cálculo da vantagem ‘opção’. O Decreto-Lei 2.365/1987 (art. 10) elevou o percentual para
50% e a Lei 7.706/1988 (art. 4º), para 55%.
2.9. A Lei 8.538/1992 alterou a composição da parcela ‘opção’, que foi acrescida de 55% da
gratificação GADF (Gratificação de Atividade por Desempenho de Função), criada pela Lei
Delegada 13/1992.
2.10. Assim, quando da edição da Lei 8.538/1992, a ‘opção’ passou a ser: 55% do vencimento
do DAS + 55% da GADF + representação mensal.
2.11. A Lei 8.911/1994 disciplinou o cálculo da opção para os servidores do Poder Executivo,
além de tratar do instituto da incorporação de ‘quintos’, previsto no art. 62 da Lei 8.112/1990. À
guisa de clareza, transcrevo o citado dispositivo:
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.’
2.12. A remuneração dos cargos em comissão prevista na Lei 8.911/1994 e que servia de base
de cálculo para a vantagem ‘opção’ continuou a ser composta de vencimento básico, GADF e
representação mensal.
2.13. As alterações no cálculo da vantagem ‘opção’ continuaram ao longo do tempo. Cito, por
exemplo, a Lei 9.030/1995, que estabeleceu que a vantagem equivaleria a 25% da remuneração total
do cargo ou função, para os DAS 4 a 6 (art. 2º), que passou a ser paga em rubrica única (sem GADF
ou representação mensal). Também previu o pagamento de uma parcela variável, equivalente à
diferença entre a remuneração efetiva e a remuneração do cargo em comissão.
2.14. Já a Lei 11.526/2007, alterada pela Lei 12.094/2009, fixou a ‘opção’ como 60% da
remuneração do cargo em comissão.
2.15. No âmbito do Poder Judiciário, a Lei 9.421/1996 estabeleceu que a ‘opção’ equivaleria a
70% do vencimento básico da função de confiança.
2.16. Importante registrar que algumas funções – geralmente as de menor valor e ocupadas
exclusivamente pelos servidores efetivos – são pagas em valor integral, juntamente com a
remuneração do cargo efetivo.
2.17. São as chamadas funções gratificadas ou funções de representação (vide parágrafo único
do art. 2º da Lei 8.911/1994). Diversamente dos cargos em comissão, que exigem o afastamento do
servidor de seu cargo efetivo, as funções gratificadas não constituem cargo à parte. São apenas
gratificações pagas aos servidores efetivos em razão da assunção de maiores responsabilidades.
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2.18. Nesses casos, o servidor não recebe a ‘opção’ – já que não tem entre o que optar –, mas,
sim, o valor da função gratificada, juntamente com a remuneração de seu cargo efetivo.
2.19. As vantagens decorrentes do exercício de cargo em comissão/função de confiança e
função gratificada são de natureza pro labore faciendo, assim como adicionais pagos em razão das
condições específicas de trabalho (insalubridade, trabalho noturno etc.). Ou seja, são de natureza
transitória, uma vez que o servidor somente a elas faz jus quando no exercício do cargo ou função.
2.20. Uma vez que a aposentadoria ocorre no cargo efetivo e os proventos guardam relação
com esse cargo, não há como imaginar que vantagens associadas ao cargo em comissão possam
compor os proventos de aposentadoria, salvo autorização legal. Isso em virtude do princípio da
legalidade. De fato, não se pode relegar ao oblívio a lição de Hely Lopes Meirelles:
Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração
particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que
a lei autoriza. A lei para o particular significa ‘pode fazer assim’; para o administrador público
significa ‘deve fazer assim’ (in Direito Administrativo Brasileiro, 33ª ed., São Paulo: Malheiros
Editores, 2007, p. 87-88).
2.21 A Lei 8.112/1990 disciplinou a matéria nos seguintes termos:
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 (grifos acrescidos).
2.22. É sobremodo importante ressaltar que o direito de opção, que consta no § 2º supra, diz
respeito à opção entre as vantagens dos quintos, da prevista no art. 193 e do art. 192 – e não à
parcela vulgarmente chamada de ‘opção’.
2.23. A composição dos proventos deferidos ao servidor que optava por se aposentar na forma
do caput dependia do tipo de cargo ou função ocupada.
2.24. Se ex-ocupante de cargo em comissão, os proventos equivaleriam à remuneração desse
cargo. Se ocupante de função gratificada, que é vinculada ao exercício de cargo efetivo, os proventos
do servidor seriam compostos pela remuneração do cargo efetivo acrescida da gratificação de função.
Isso porque, no último caso, não se trata de um cargo autônomo, com estrutura remuneratória
própria, mas de uma mera gratificação paga ao servidor efetivo.
2.25. Veja-se que esse dispositivo legal não mencionava expressamente a possibilidade de
deferir ao inativo, que preencheu seus requisitos, a parcela da retribuição dos cargos em
comissão/função de confiança, conhecida como ‘opção’, nada obstante ressalve, em seu §2º, o ‘direito
de opção’.
2.26. O § 2º do art. 193 da Lei 8.112/1990 apenas autorizava que o servidor optasse por se
aposentar na forma do caput ou carreasse para os proventos de aposentadoria (calculados com base
na remuneração do cargo efetivo) as vantagens previstas nos arts. 62 e 192 da Lei 8.112/1990.
2.27. Nessa ordem de ideias, poder-se-ia argumentar que não existe amparo legal para o
pagamento da ‘opção’ para os inativos, uma vez que a Lei 8.112/1990 não menciona expressamente
essa possibilidade.
2.28. Contudo, seria também possível extrair diretamente do caput, mediante interpretação
extensiva, a autorização para o pagamento da parcela ‘opção’ ao inativo. Se o dispositivo conferia ao
ex-ocupante de cargo em comissão o direito de ter seus proventos calculados com base na
remuneração desse cargo, não seria desarrazoado conferir a esse servidor o direito de acrescer a seus
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proventos de cargo efetivo a parcela ‘opção’. Desse modo, estar-se-ia conferindo ao ex-ocupante do
cargo em comissão tratamento semelhante ao do servidor investido em função gratificada.
2.29. Isso porque, em muitos casos, a remuneração do cargo em comissão era inferior à do
cargo efetivo. Consequentemente, muitos desses servidores não se beneficiariam do art. 193 da Lei
8.112/1990, ao contrário daqueles que ocuparam função gratificada.
2.30. Todavia, essa interpretação não se coaduna com o pagamento de ‘quintos’, dada a
vedação contida no § 2º do art. 193 da Lei 8.112/1990.
2.31. A razão da vedação de acumulação das vantagens era claramente evitar o bis in idem nos
proventos de inatividade, haja vista que a finalidade do pagamento das vantagens era uma só:
assegurar estabilidade financeira na inatividade ao servidor que assumiu maiores responsabilidades
quando na atividade.
2.32. Não invalida esse raciocínio o fato de que era possível pagar, na atividade, a vantagem
dos ‘quintos’ cumulativamente com a gratificação de função ou com a ‘opção’. Isso é uma distorção
do instituto dos ‘quintos’, pois, em vez de assegurar a estabilidade financeira àquele que se afastasse
do cargo ou função, acabava por elevar a remuneração do cargo efetivo ainda quando no exercício
do cargo em comissão ou função. Entretanto, isso era prevista em lei, o que não ocorre no caso da
inatividade.
2.33. Quando o servidor é necessariamente remunerado com base no cargo efetivo e recebe
uma gratificação fixada em lei, deve-se observar a vedação de pagamento cumulativo da gratificação
de função com as vantagens previstas nos arts. 62 (‘quintos’/’décimos’) e 192 da Lei 8.112/1990.
Nesse sentido, cito, dentre inúmeros outros, a Decisão 47/2001-Plenário (rel. Ministro Benjamin
Zymler) e os Acórdãos 645/2003-Plenário (rel. Ministro Walton Alencar Rodrigues) e 814/2005-1ª
Câmara (relator Ministro Marcos Vilaça), proferido em processo de inspeção.
2.34. Apesar de não haver expressa previsão legal, a jurisprudência de mais de trinta anos vem
aceitando a inclusão da parcela ‘opção’ (pagamento de uma fração da remuneração do cargo em
comissão ao servidor que opta pela remuneração do cargo efetivo) nos proventos do inativo que
implementou os requisitos do art.180 da Lei 1.711/1952 ou do art. 193 da Lei 8.112/1990. Nada
obstante, não é possível o pagamento da parcela ‘opção’ – quando prevista em lei – com a vantagem
dos ‘quintos’, ex vi do disposto no § 2º do art. 193 da Lei 8.112/1990.
2.35. Mas não é só: a EC 20/1998 impõe que os proventos da inatividade sejam calculados com
base na remuneração do cargo efetivo e que não a superem no momento da concessão da
aposentadoria. Assim, todos os servidores que não implementaram as condições para a aposentação
até 15/12/1998 (véspera da vigência da EC 20/1998) não fazem jus à percepção de FC ou da parcela
‘opção’ (se existente na estrutura remuneratória) nos proventos de aposentadoria.
2.37. Ademais, a aposentadoria deve observar as regras vigentes no momento da
implementação de todos os requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário, motivo
pelo qual não é possível entender que o servidor tenha algum direito adquirido a determinada
vantagem paga na aposentadoria até que lhe seja assegurado o próprio direito à inativação.
2.38. Portanto, sob o ponto de vista legal, o cumprimento das exigências do art. 193 da Lei
8.112/1990, por si só, é irrelevante e não produz consequências jurídicas caso não tenham sido
atendidos os requisitos para a constituição da situação jurídica na qual a vantagem é devida: a
aposentadoria.
2.39. É nesse sentido o disposto no art. 7º da Lei 9.624/1998 (grifos acrescidos):
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 (grifos acrescidos).

456
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

2.40. Assim, os servidores que não se encontravam em condições de se aposentar quando da
revogação do art. 193 do Regime Jurídico Único (até 18/1/1995) não podem se beneficiar dessa
vantagem.
2.41. De mais a mais, a jurisprudência apregoa que 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’ (Acórdão 5.919/2019-1ª Câmara, de relatoria do ministro
Benjamin Zymler, entre outros).
Dos fundamentos para o julgamento pela ilegalidade da presente aposentadoria
2.42. Pois bem. Analisando-se o ato de aposentadoria do interessado (peça 2), podem-se extrair
as seguintes informações: conta com 37 anos, 1 mês e 15 dias de tempo de serviço, sendo que a
vigência do ato é a partir de 12/4/2017, com fundamento na EC 47/2005. Assim, só veio a adquirir o
direito à aposentação após a vigência da EC 20/1998.
2.43. Destarte, a presente concessão é ilegal porque houve violação à regra constitucional,
introduzida pela Emenda Constitucional 20/1998, que limita o valor dos proventos à remuneração do
cargo efetivo.
ADMISSIBILIDADE
3.
Reitera-se o exame de admissibilidade realizado pelo Sar/Serur (peça 13), que opinou pelo
conhecimento do recurso, nos termos do artigo 48 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 285 e 286,
parágrafo único, do RI/TCU, suspendendo-se os efeitos dos subitens 9.1, 9.2, 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão
8.580/2020–TCU–1ª Câmara, em relação ao recorrente. O Excelentíssimo Senhor Ministro Benjamin
Zymler, mediante despacho de peça 15, concordou com esta unidade técnica.
EXAME DE MÉRITO
4.
Delimitação
Constitui objeto do presente recurso definir se:
a)
houve violação aos princípios da segurança jurídica, da isonomia, do direito adquirido e
da irredutibilidade de proventos;
b)
há deliberação judicial que obriga o órgão de origem ao pagamento da vantagem ‘opção’.
5. Da violação aos princípios da segurança jurídica, da isonomia, do direito adquirido e da
irredutibilidade de proventos
5.1. O recorrente aduz que houve violação aos princípios da segurança jurídica, da isonomia,
do direito adquirido e da irredutibilidade de proventos, com base nos seguintes argumentos:
5.2. Ao tempo da concessão da aposentadoria, vigorava o entendimento firmado no Acórdão nº
2.076/2005-Plenário-TCU, item 9.3.1, que assegurava, no momento da aposentadoria, a concessão da
vantagem ‘opção’, prevista no art. 2º da Lei 8.911/1994, aos servidores que, até a data de 18 de
janeiro de 1995, tivessem satisfeito os pressupostos temporais estabelecidos no art. 193 da Lei nº
8.112/1990, ainda que não implementados os requisitos para aposentação em qualquer modalidade.
5.3. Esse Tribunal se manifestou no mesmo sentido no âmbito dos Acórdãos nº 1.309/2006Plenário, nº 1.567/2006-Plenário, nº 990/2007-Plenário, nº 663/2008-Plenário, nº 1.277/2008Plenário e nº 1.870/2005-Plenário.
5.4. Assim, em observância estrita à jurisprudência então firmada com a publicação do
Acórdão nº 2.076/2005-TCU-Plenário, todos os atos de aposentadoria concedidos no âmbito do
Ministério Público Federal, nos quais os servidores tenham implementado os requisitos constantes do
art. 193 da Lei 8.112/90 até 18/1/1995, foram publicados com a inclusão da parcela ‘opção’.
5.5. Ocorre que, posteriormente, como acima já delineado, depois de perpassados quase
quinze anos de aplicação do entendimento firmado em referida decisão colegiada, o que tem sido
objeto de cumprimento por parte desta Administração ao longo de todo esse interregno, o TCU, por
meio do Acórdão 1.599/2019, mudou seu entendimento e passou a entender que, depois da publicação
da EC 20/1998, que inseriu o parágrafo segundo no art. 40 da Constituição Federal, não mais se pode
conceber a incidência, na aposentadoria, da vantagem decorrente da opção, porquanto a nova regra
constitucional previu que ‘os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão,
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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’.
5.6. Em superação de paradigma firmado por anos, o TCU passou a entender que, com o
advento da EC 20/1998, o Poder Constituinte Derivado estipulou um limitador a ser observado por
ocasião da concessão de aposentadorias e pensões, qual seja, a remuneração do servidor no cargo
efetivo, de sorte que nenhum servidor, a partir de então, poderá, por ocasião de sua aposentadoria,
adquirir proventos em valores que sobejem o montante que recebia a título de remuneração na ativa.
5.7. Aduziu que o alcance do entendimento esposado no Acórdão 2.076/2005 - TCU - Plenário
se limitaria até o dia 16/12/1998, haja vista que a incorporação da vantagem de opção aos proventos
de aposentadoria ou pensões acarretaria descumprimento do art. 40, § 2º, com redação dada pela
Emenda Constitucional 20/1998, fundado na solidariedade, na contributividade e o equilíbrio
financeiro e atuarial, embasados, estes, no art. 40 da Constituição Federal.
5.8. A partir de então, a Corte passou a negar registro a todos os atos de aposentadoria em
cujos proventos se encontre inclusa a parcela ‘opção’ sem o implemento dos requisitos de
aposentadoria até 16/12/1998, determinando a exclusão de referida verba e dispensando a devolução
dos valores recebidos de boa-fé, com fundamento no seu Enunciado de Súmula nº 106. Devolveu, pois,
os atos de aposentadoria para fins de retificação, nos termos do novo entendimento firmado naquele
Colegiado.
5.9. Intenta-se a modulação dos efeitos do referido entendimento, a fim de que ele seja
aplicado com efeito pro futuro, apenas no que diz respeito às aposentadorias cujos atos de concessão
tenham sido publicados em momento posterior à publicação do Acórdão nº 1599/2019.
5.10. Esta medida coaduna-se com a o princípio da confiança, ao qual se entende, data maxima
vênia, que a Administração Pública e, bem assim, essa Corte de Contas – deve se submeter, sobretudo
tendo em vista que a publicação do ato de aposentação ora em análise ocorreu em absoluta
consonância com o entendimento jurisprudencial por mais de uma década firmado nesse Tribunal.
5.11. Objetiva-se, com isso, que o ato de concessão de aposentadoria do servidor ora
interessado não seja atingido com o novo entendimento aplicado por esse Tribunal em verdadeira
mudança de paradigma à jurisprudência por anos firmada em seu âmbito, como meio de observância,
sobretudo, da segurança jurídica dos atos processuais como um todo.
5.12. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXVI, preconiza que ‘a lei não prejudicará
o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito’.
5.13. No caso ora sub examine, o acórdão recorrido, na medida em que inaugurou nova norma
incidente sobre a aposentação dos servidores, depois de quatorze anos entendendo de maneira
diversa, ao não trazer modulação no sentido de aplicar o novo entendimento tão somente aos novos
pedidos de aposentadoria firmados depois da publicação de seus termos, implica, data venia, prejuízo
ao direito adquirido dos servidores cujos atos de aposentação já foram devidamente publicados pela
Administração, nada obstante ainda não analisados pela Corte de Contas, nos termos constitucionais
e em observância aos trâmites do ato administrativo de natureza complexa.
5.14. Referido entendimento acarreta, ainda, prejuízo ao Princípio do Tempus Regit Actum. À
luz do Direito Previdenciário, segundo o Princípio do Tempus Regit Actum, a norma – e, aqui,
entende-se, incide, igualmente, a jurisprudência - que se aplica ao ato de aposentadoria é aquela
vigente à época da implementação dos requisitos para a aposentação, independentemente de posterior
modificação ou revogação. Trata-se de sobreprincípio no âmbito de referido ramo do Direito Público,
a qual predomina e rege a compreensão dos beneficio em espécie, no caso, a aposentadoria.
5.15. Nas palavras de José Afonso da Silva, ‘a segurança jurídica consiste no conjunto de
condições que tornam possível às pessoas o conhecimento antecipado e reflexivo das consequências
diretas de seus atos e de seus fatos à luz da liberdade reconhecida’. Segundo o autor, uma relevante
condição da segurança jurídica consiste na certeza, ainda que não absoluta, mas na certeza de que os
indivíduos têm de que as relações realizadas sob o império de uma norma devem perdurar ainda
quando referida norma seja por outra substituída.
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5.16. Assim, com base na legitimidade dos atos administrativos, na segurança jurídica sob
aspectos da estabilidade das relações jurídicas, da proteção à confiança, entende-se, data máxima
vênia, que não se mostra juridicamente possível que o direito do servidor que tenha implementado os
requisitos para aposentadoria com base nas regras e, sobretudo, na jurisprudência anteriormente e
por anos vigente no TCU seja atingido por entendimento recente que irradie os seus efeitos
retroativamente.
5.17. Submeter o servidor que já se aposentou mediante ato administrativo inaugural emanado
da Administração Pública e sujeito ao exame por ato de registro desse Tribunal de Contas – nos
trâmites regulares do ato complexo, a um novo e vanguardista entendimento que implique inexorável
e substancial redução remuneratória em seus proventos de aposentadoria constitui violação à
segurança jurídica, mas não só.
5.18. Acarreta-se, com isso, vulneração, também, ao princípio da isonomia e à regra do direito
adquirido previstos no art. 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal.
5.19. Isso porque, uma vez adquirido o direito à época em que vigorava a respectiva lei sobre o
qual ele se fundava, é ele exercitável a qualquer tempo, mesmo depois da revogação da norma
jurídica em que se baseia.
5.20. Sendo assim, o ato de aposentadoria reputado nulo no voto emanado de Vossa Excelência,
consubstanciado no Acórdão nº 8770/2020 – TCU – 1ª Câmara, merece reparo, porquanto concedida
a aposentação anteriormente ao novel entendimento exarado pelo Acórdão nº 1.599, de 2019, e
fundamentado na jurisprudência mais que consolidada e por 14 (quatorze) anos aplicada por essa
Corte de Contas, desde 30/11/2005, quando publicado o Acórdão 2.076/2005-TCU-Plenário.
5.21. Entende-se, pois, com relação a esses servidores, que exerceram função comissionada por
cinco anos continuados ou dez interpolados até 19/01/1995, a referida parcela se encontra
definitivamente incorporada aos respectivos proventos de aposentadoria.
5.22. Não se pode admitir que alteração de entendimento colha automaticamente situações
individuais devidamente constituídas de acordo com a orientação vigente à época da feitura do
respectivo ato administrativo, sob pena de perpetuação da insegurança jurídica e mácula ao princípio
da confiança e ao direito subjetivo dos servidores que na situação se encontrem, como o servidor ora
interessado
5.23. Nesse sentido, não se podem excluir, dos proventos de aposentadoria do servidor Antônio
Jerônimo Campos Magalhães, os valores relativos à incorporação da parcela ‘opção’.
Análise:
5.24. Conforme visto no histórico desta instrução, a conclusão de que a presente concessão é
ilegal deveu-se, unicamente, ao exame da legislação referente ao instituto da ‘opção’.
5.25. No que tange à jurisprudência superada deste Tribunal, observa-se que os juízes são
independentes e somente se submetem à lei, e não à jurisprudência. Sobre o tema, traz-se à colação a
doutrina de Jorge Luiz Souto Maior e Valdete Souto Severo:
(...) o juiz tem o dever de se rebelar, de reagir, de não ceder, de reafirmar a sua independência,
pois é isto que a humanidade, que debruçou sobre o direito toda a regulação das relações de poder,
espera dele. Um juiz que, por conveniência, se curva ao entendimento de outros juízes, proferindo
decisões contrárias à sua convicção jurídica; que, por comodidade, aplica uma lei que fere a
Constituição ou algum preceito dos direitos humanos ou direitos fundamentais; que, por receio de
qualquer natureza ou medo, acaba cumprindo uma ‘ordem’ ilegal; ou que, meramente, se abstém de
‘denunciar’ as ameaças que sofra com relação à sua independência; que não exerce com liberdade e
responsabilidade as suas atribuições, deixa de ser digno da função que exerce, perde, enfim, na
essência, a designação de um autêntico magistrado e quem perde com isto é toda a sociedade (in O
Processo do Trabalho como instrumento do Direito do Trabalho e as ideias fora de lugar do Novo
CPC. São Paulo: LTr, 2015, p. 107-108)
5.26. Acrescente-se a doutrina de Mauro Schiavi:
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Hodiernamente se exige uma postura mais ativa do Juiz para garantir os resultados práticos do
processo. A efetividade do processo depende não só de um Juiz imparcial e independente, mas,
também, de um magistrado mais ousado, comprometido com a justiça e com os resultados úteis do
processo (in Manual de Direito Processual do Trabalho, 4ª. Ed., São Paulo: LTr, 2011, p. 698).
5.27. Corroborando essas ideias, registra-se o conselho de Benedito Calheiros Bonfim:
A dócil submissão à jurisprudência estiola o espírito criador do advogado e do juiz. São os
descontentes e os inconformados os propulsores do progresso, raciocínio válido também no campo da
ciência do Direito (in Conselhos aos jovens advogados, 3ª Ed., Niterói, RJ: Impetus, 2012, p. 187).
5.28. De fato, a democracia se faz com respeito à diferença e com divergências. Assim, continua
Fábio Konder Comparato:
A independência funcional da magistratura, assim entendida, é uma garantia institucional do
regime democrático. O conceito institucional foi elaborado pela doutrina publicista alemã à época da
República de Weimar, para designar as fontes de organização dos Poderes Públicos, cuja função é
assegurar o respeito aos direitos subjetivos fundamentais, declarados na Constituição (grifos
acrescidos) (apud Jorge Luiz Souto Maior e Valdete Souto Severo, in O Processo do Trabalho como
instrumento do Direito do Trabalho e as ideias fora de lugar do Novo CPC. São Paulo: LTr, 2015, p.
114).
5.29. Observa-se que a submissão dos juízes somente à lei não é uma idiossincrasia do Direito
brasileiro, mas encontra ressonância na Alemanha, na Áustria, na Dinamarca, na Espanha, na
França, na Grécia, na Irlanda, na Itália e em Portugal, conforme pontuam Jorge Luiz Souto Maior e
Valdete Souto Severo:
Na Alemanha, há disposição expressa no sentido de que ‘os juízes são independentes e
somente se submetem à lei’ (art. 97). Na Áustria, ‘Os juízes são independentes no exercício de suas
funções judiciárias’ (art. 87). Na Dinamarca, ‘No exercício de suas funções os magistrados devem se
conformar à lei’ (art. 64). Na Espanha, ‘A justiça emana do povo e ela é administrada em nome do rei
por juízes e magistrados que constituem o poder judiciário e são independentes, inamovíveis,
responsáveis e submetidos exclusivamente ao império da lei’ (art. 117). Há também norma dispondo
que ‘Toda pessoa tem o direito de obter a proteção efetiva dos juízes e tribunais para exercer seus
direitos e seus interesses legítimos, sem que em nenhum caso esta proteção possa lhe ser recursada’
(art. 24).
No mesmo pórtico, o ordenamento jurídico francês prevê: ‘O presidente da República é
garante da independência da autoridade judiciária. Ele é assistido pelo Conselho superior da
magistratura. Uma lei orgânica traz estatuto dos magistrados. Os magistrados de carreira são
inamovíveis’ (art. 64). Na Grécia, há disposição no sentido de que: ‘A justiça é composta por
tribunais constituídos de magistrados de carreira que possuem independência funcional e pessoal’
(art. 87-1) e de que ‘No exercício de suas funções, os magistrados são submetidos somente à
Constituição e às leis; eles não são, em nenhum caso, obrigados a se submeter a disposições
contrárias à Constituição’(art. 87-2). Na Irlanda, ‘Os juízes são independentes no exercício de suas
funções judiciárias e submetidos somente à presente Constituição e à lei (art. 35-2). Na Itália: ‘A
justiça é exercida em nome do povo. Os juízes se submetem apenas à lei’ (art. 101). Em Portugal, ‘os
juízes são inamovíveis. Eles não poderão ser multados, suspensos, postos em disponibilidade ou
exonerados de suas funções fora dos casos previstos pela lei’ (art. 218-1). E mais: ‘os juízes não
podem ser tidos por responsáveis de suas decisões, salvo exceções consignadas na lei’ (art. 218-2) (in
O Processo do Trabalho como instrumento do Direito do Trabalho e as ideias fora de lugar do Novo
CPC. São Paulo: LTr, 2015, p.115).
5.30. Ante esses ponderosos argumentos, entende-se que este Tribunal deve interpretar o
regramento da ‘opção’ de acordo com as regras de Hermenêutica, e não guiado por precedentes
jurisprudenciais oscilantes e superados, que não informam um norte seguro a ser seguido. Nesse
sentir, não há que se falar em violação ao princípio da isonomia.

460
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

5.31. Ademais, observa-se que a jurisprudência deste tribunal sedimentou-se no sentido da
irregularidade do pagamento da parcela opção juntamente com quintos, conforme se extrai de
centenas de julgados desta Casa, trazendo-se, a título meramente ilustrativo, os seguintes Acórdãos:
1.255/2020, Relator Marcos Bemquerer; 2.793/2019, Relatora Ana Arraes; e 2.646/2019, Relator
Vital do Rêgo – todos do Plenário; 6.860/2020, Relator Benjamin Zymler; 6.696/2020, Relator Walton
Alencar Rodrigues; e 6.674/2020, Relator Weder de Oliveira – todos da 1ª Câmara; e 6.731/2020,
Relator André de Carvalho; 6.574/2020, Relator Augusto Nardes; e 6.178/2020, Relator Raimundo
Carreiro – todos da 2ª Câmara.
5.32. Sobre o princípio da segurança jurídica, cabe lembrar que a sedimentada jurisprudência
da Suprema Corte é no sentido de classificar como ato complexo a concessão de aposentadoria,
reforma ou pensão, consoante os seguintes julgados (RMS 3881/SP, MS 19875/DF, RE 195861/ES e
MS 23665/DF).
5.33. Assim, sendo o ato de aposentadoria complexo, este 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. Tal entendimento decorre do disposto no
inciso III do art. 71 da Constituição Federal, que estabelece que compete ao Tribunal de Contas da
União apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão, assim como a concessão de
aposentadoria, reforma ou pensão.
5.34. Nessa perspectiva, impõe-se reconhecer que referido ato possui natureza precária, razão
pela qual, até que haja o efetivo julgamento e o consequente registro pela Corte de Contas, não há
que se falar em direito adquirido, ato jurídico perfeito, proteção da confiança, ou em irredutibilidade
dos proventos, tendo em vista a ausência de aperfeiçoamento e definitividade do ato.
5.35. A propósito do tema, colaciona-se entendimento esposado pela Corte Constitucional ao
decidir no âmbito do RE-195.861/ES:
APOSENTADORIA - ATO ADMINISTRATIVO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA –
NATUREZA - COISA JULGADA ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA. O ato de aposentadoria
exsurge complexo, somente se aperfeiçoando com o registro perante a Corte de Contas. Insubsistência
da decisão judicial na qual assentada, como óbice ao exame da legalidade, a coisa julgada
administrativa. (grifos acrescidos)
5.36. No caso em apreço, não houve o respectivo registro em razão da constatação de
ilegalidade no ato, o que afasta, por si só, a presunção de legitimidade do ato administrativo que
concedeu o benefício ao recorrente, não havendo, assim, que se falar em violação da segurança
jurídica, de proteção da confiança, de direito adquirido ou de razoabilidade.
5.37. Quanto à boa-fé do interessado, tenha-se presente que foi considerada ao se dispensar a
devolução dos valores indevidamente recebidos, nos termos do subitem 9.1.1 do acórdão recorrido.
5.38. É sobremodo importante ressaltar que este Tribunal tem o poder/dever de apreciar, para
fins de registro, os atos de pensão civil na esfera federal, nos termos do art. 71 da Lei Maior. Esta
prerrogativa não pode ser infirmada pela sobreposição dos princípios da razoável duração do
processo e da eficiência na Administração Pública.
5.39. A aposentadoria deve observar as regras vigentes no momento da implementação de todos
os requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário, motivo pelo qual não é possível
entender que o servidor tenha algum direito adquirido a determinada vantagem paga na
aposentadoria até que lhe seja assegurado o próprio direito à inativação.
5.40. Portanto, sob o ponto de vista legal, o cumprimento das exigências do art. 193 da Lei
8.112/1990, por si só, é irrelevante e não produz consequências jurídicas caso não tenham sido
atendidos os requisitos para a constituição da situação jurídica na qual a vantagem é devida: a
aposentadoria.
5.41. É nesse sentido o disposto no art. 7º da Lei 9.624/1998 (grifos acrescidos):
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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 (grifos acrescidos).
5.42. A modulação adotada no Acórdão 2.988/2018–TCU–Plenário ocorreu, tão somente, para
os atos já registrados por esta Corte de Contas, conforme se depreende do seu subitem 9.3:
9.3. determinar à Secretaria-Geral de Administração que transforme em vantagem pessoal,
passível de absorção pelos reajustes específicos concedidos às carreiras a que pertencem os
servidores deste Tribunal, a retribuição parcial da função comissionada (‘opção’) paga a inativos e
pensionistas cujos proventos são calculados com base na remuneração do servidor ativo e cujos atos
concessórios já tenham sido objeto de registro.
5.43. Ora, no caso em reexame, o ato administrativo é precário, vez que não houve o respectivo
registro em razão da constatação de ilegalidade, o que afasta, por si só, a presunção de legitimidade
do ato administrativo que concedeu o benefício ao recorrente.
5.44. Demais disso, não se examina norma de conteúdo indeterminado, conforme previsto no
art. 1º da Lei 13.655/2018, que promoveu alteração na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro (art.
23 da LINDB – Decreto-lei 4.657/1942).
5.45. No que tange ao argumento da violação ao princípio da irredutibilidade dos proventos,
destaca-se, ainda, que, de acordo com o e. STF, não há óbice à redução de proventos caso alguma
parcela/vantagem esteja sendo paga ao arrepio da lei, nos termos do entendimento proferido no
âmbito do MS 25.552, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, verbis:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.
APOSENTADORIA DE MAGISTRADO.[...]. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA E OFENSA AO
PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE SALÁRIOS NÃO CONFIGURADAS. [...]3. O Supremo
Tribunal Federal pacificou entendimento de que, sendo a aposentadoria ato complexo, que só se
aperfeiçoa com o registro no Tribunal de Contas da União, o prazo decadencial da Lei n. 9.784/99
tem início a partir de sua publicação. Aposentadoria do Impetrante não registrada: inocorrência da
decadência administrativa. 4. A redução de proventos de aposentadoria, quando concedida em
desacordo com a lei, não ofende o princípio da irredutibilidade de vencimentos. Precedentes. 5.
Segurança denegada (grifos acrescidos).
5.46. No que tange ao art. 2º, parágrafo único, XIII, da Lei 9.784/1999, o qual veda a aplicação
retroativa de nova interpretação, é de se ter presente que o TCU dispõe de Lei Orgânica e Regimento
Interno, sendo que a Lei do Processo Administrativo pode ser aplicada naquilo que for compatível
com o regramento próprio desta Corte de Contas.
5.47. Nessa senda, é de se ressaltar que o art. 260, § 2º, do Regimento Interno deste Tribunal
assim dispõe:
§ 2º O acórdão que considerar legal o ato e determinar o seu registro não faz coisa julgada
administrativa e poderá ser revisto de ofício pelo Tribunal, com a oitiva do Ministério Público e do
beneficiário do ato, dentro do prazo de cinco anos da apreciação, se verificado que o ato viola a
ordem jurídica, ou a qualquer tempo, no caso de comprovada má-fé.
5.48. Nesse quadro, o argumento de que teria havido violação ao princípio da vedação de
aplicação retroativa de nova interpretação deve ser rechaçado por três razões:
i) não há direito adquirido à exegese;
ii) não houve o registro do ato inicial de aposentadoria do interessado, de tal arte a não se
aplicar a máxima de que a ‘modificação posterior de jurisprudência não alcançaria as situações
consolidadas à luz de critério interpretativo anterior’. Isto porque poder-se-ia falar em situação
consolidada apenas quando o ato de concessão recebe o registro do TCU, por ser ato complexo;
iii) o acórdão que julgar legal o ato de aposentadoria e determinar o seu registro não faz coisa
julgada administrativa, nos termos do § 2º do art. 260 do Regimento Interno deste Tribunal.
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5.49. Demais, disso, não se examina norma de conteúdo indeterminado, conforme previsto no
art. 1º da Lei 13.655/2018, que promoveu alteração na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro (art.
23 da LINDB – Decreto-lei 4.657/1942).
5.50 Nessa direção, rememora-se a decisão exarada pelo Plenário do STF, no MS 26.196, de
Relatoria do Ministro Ayres Brito (Ata 1/2011, DJE 20, de 18/11/2010), no sentido de que ‘ O que
regula os proventos da inatividade é a lei (e não sua interpretação) vigente ao tempo em que o
servidor preencheu os requisitos para a respectiva aposentadoria (Súmula 359/STF). Somente a lei
pode conceder vantagens a servidores públicos(...)’.
5.51. Naquela assentada, a Suprema Corte deixou assente, também, que ‘Inexiste direito
adquirido com fundamento em antiga e superada interpretação da lei’, bem assim afastou o princípio
da segurança em caso semelhante ao ora apreciado, em que o registro do ato não foi autorizado pelo
TCU e a antiga jurisprudência não havia sido aplicada em relação ao impetrante.
5.52. Nesse quadro, opina-se pela rejeição dos argumentos apresentados pelo recorrente.
6. Do decidido pela justiça federal
6.1. O recorrente aduz que há deliberação judicial que obriga o órgão de origem ao
pagamento da vantagem ‘opção’, com base nos seguintes argumentos:
6.2. O SINDJUS/DF interpôs o Agravo de Instrumento nº 1041687-08.2019.4.01.0000, de
modo que, em decisão monocrática, a Desembargadora Relatora do TRF da 1ª Região deferiu a tutela
de urgência recursal, nos seguintes termos:
‘[...] Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para, deferindo a tutela
provisória recursal, suspender a aplicação do entendimento firmado no Acórdão 1.599/2019 –
Plenário/TCU 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’; essa decisão vigorará até o julgamento colegiado deste agravo, ou até eventuais
ulteriores decisão ou sentença pelo juízo primitivo. [...] ‘
6.3. Diante das circunstâncias, a Administração está providenciando a instrução do caso
concreto com vistas à verificação da lotação do servidor ora interessado no âmbito do Distrito
Federal quando da atividade, a fim de se confirmar se este se encontra na base territorial de
representatividade sindical abrangida pela decisão judicial.
6.4. Registre-se, entretanto, que outra decisão foi recentemente proferida em processo movido
pelo Sindicato Nacional dos Servidores do MPU e do CNMP – SINDMPU. Em sede recursal,
mediante decisão monocrática, o Desembargador Relator do TRF da 1ª Região determinou o seguinte
na Ação Civil Pública nº 104324075.2019.4.01.3400/SJDF:
‘[...] Pelo exposto, defere-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender, em
relação aos servidores já aposentados ou que já tinham requerido a aposentadoria quando do
julgamento do TCU, a aplicação do entendimento firmado no Acórdão 1599/2019 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. [...]’’
Análise:
6.5. A inclusão da parcela ‘opção’ nos proventos de aposentadoria do interessado é ilegal por
quatro razões (vide histórico desta instrução):
(i) houve violação à regra constitucional, introduzida pela Emenda Constitucional
20/1998, que limita o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo;
(ii) a jurisprudência apregoa que 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
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incidiu desconto previdenciário’ (Acórdão 5.919/2019 - 1ª Câmara, de relatoria do ministro Benjamin
Zymler, entre outros);
(iii) o § 2º do art. 193 da Lei 8.112/1990 veda a percepção de quintos com a ‘opção’;
(iv) o recorrente não se encontrava em condições de se aposentar quando da revogação do
art. 193 do Regime Jurídico Único (até 18/1/1995) e, por via de consequência, não pode se beneficiar
da ‘opção’.
6.6. Assim, ad argumentandum tantum, ainda que seja suspensa a aplicação do entendimento
firmado no Acórdão 1.599/2019 – Plenário/TCU (conforme apontado pelo recorrente, ao citar o que
deferido pela justiça federal no Agravo de Instrumento nº 1041687-08.2019.4.01.0000 e na Ação Civil
Pública nº 104324075.2019.4.01.3400/SJDF), entende-se ilegal a inclusão da parcela ‘opção’ nos
proventos do recorrente, pelas razões elencadas nos subitens (ii), (iii) e (iv).
6.7. No entanto, convém informar que, nos autos do processo nº 1035883- 44.2019.4.01.3400,
da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, de autoria do Sindicato dos Servidores do
Poder Judiciário e do Ministério Público da União no Distrito Federal – SINDJUS/DF, foi proferida
sentença de procedência do pedido para determinar que seja aplicado o entendimento do TCU no
Acórdão nº 2.076/2005, aplicado nos últimos 14 anos, no sentido de assegurar a manutenção, na
aposentadoria, do pagamento da vantagem opção do art. 193 da Lei nº 8.112/1990.
6.8. Cumpre trazer à colação o dispositivo da sentença proferida nos autos do Processo
1035883-44.2019.4.01.3400 (vide peça 15 do TC 002.014/2020-3):
III – DISPOSITIVO:
Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC,
para que se faça incidir o entendimento do TCU, proferido no Acórdão 2.076/2005, aplicado nos
últimos 14 (quatorze) anos, no sentido de assegurar ‘na aposentadoria a vantagem decorrente da
opção, prevista no art. 2º da Lei nº 8.911/94, aos servidores substituídos da autora 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.
Determino à secretaria deste juízo que retifique o valor da causa, atribuindo-se à causa o
valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Condeno as rés ao pagamento, pro rata, dos honorários advocatícios dos patronos da
parte autora, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro na parte final do
§2º do art. 85 do CPC, já que inestimável o proveito econômico.
A parte ré deverá reembolsar as custas adiantadas pela parte autora.
Sentença sujeita a reexame necessário (art. 496, I do CPC). Oportunamente, haja ou não
recurso voluntário, remetam-se os autos ao TRF1 (grifos acrescidos).
Interposta apelação, antes da remessa dos autos para o Tribunal, intime-se a parte autora
para responder ao recurso no prazo de 15 dias.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
BRASÍLIA/DF.
DIANA WANDERLEI
Juíza Federal Substituta da 5ª Vara Federal SJ/DF
6.9. Acrescente-se o Despacho exarado, em 29/9/2020, no mesmo Processo 103588344.2019.4.01.3400, pelo Excelentíssimo Senhor Juiz Federal Cristiano Miranda de Santana:
PROCESSO: 1035883-44.2019.4.01.3400
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIARIO E DO MINISTERIO
PUBLICO DA UNIAO NO DF-SINDJUS/DF
Advogado do(a) AUTOR: MARLUCIO LUSTOSA BONFIM - DF16619
RÉU: UNIÃO FEDERAL
DESPACHO
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Por meio da petição ID 324744389, a parte autora compareceu aos autos para informar
o descumprimento, pelo TCU, das decisões judiciais oriundas dos autos, especialmente aquele
proferida pelo TRF1, em sede de agravo de instrumento, que foi ratificada pela sentença de mérito
proferida pelo Juízo.
Pois bem.
O art. 1.012, § 1º, V, do CPC, prescreve que a sentença produzirá efeitos, desde logo,
quando confirmar a tutela provisória, situação perfeitamente aplicável também ao caso de remessa
necessária, por uma interpretação sistemática da legislação processual.
Assim, como a sentença decidiu pela procedência do pedido, ratificando anterior decisão
incidental liminar, é de se concluir que está a produzir regulares efeitos o referido ato judicial.
[...]
Cumpra-se, com urgência.
BRASÍLIA, 29 de setembro de 2020 (grifos acrescidos)
6.10. Destarte, apesar de se discordar da sentença proferida no Processo 103588344.2019.4.01.3400, entende-se que a referida deliberação judicial produz efeitos, desde logo,
estendendo-se à toda categoria profissional pertencente a base territorial do Sindjus/DF, nos termos
do entendimento exarado pelo e. STF no âmbito do RE 573.232/SC. Nesse sentido, o MPF deverá dar
cumprimento ao decidido pelo Poder Judiciário, suspendendo-se o cumprimento das determinações
oriundas dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 8.580/2020–TCU–1ª Câmara. Demais disso, deve-se
orientar o gestor no sentido de que cumpra o inteiro teor desse acórdão do TCU, em caso de decisão
judicial desfavorável no aludido processo, em trâmite no TRF-1ª Região.
6.11. Em síntese, neste estádio processual, cabe suspender o cumprimento dos subitens 9.2.1 e
9.2.2 do Acórdão 8.580/2020–TCU–1ª Câmara, até a eventual desconstituição do deliberado no
Processo n° 1035883-44.2019.4.01.3400, em trâmite na Justiça Federal.
6.12. Nesse diapasão, merece destaque a doutrina do eminente Roberto Rosas:
No S.T.F. asseverou o Ministro Rafael de Barros Monteiro que as decisões do Tribunal de
Contas não podem ser revistas pelo Poder Judiciário, a não ser quanto ao seu aspecto formal,
palavras corroboradas na mesma assentada pelo Min. Djaci Falcão, considerando essas decisões com
força preclusiva (R.E. 55.821 – R.T.J. 43/151). Ainda quando o ato administrativo seja praticado pelo
Tribunal de Justiça, não ficará imune à apreciação do Tribunal de Contas com competência para isso
(R.E. 47.390 – R.T.J. 32/115, bem como com o exercício de auditoria financeira e orçamentária sobre
as contas dos Três Poderes, inclusive Legislativo (art. 70, § 3º - Const.) assim interpretado pelo
S.T.F. na Representação 764 do Espírito Santo (R.T.J. 50/245) (apud Jorge Ulisses Jacoby Fernandes,
in Tribunais de Contas do Brasil, Jurisdição e Competência, Belo Horizonte: Editora Fórum, 2003, p.
153).
6.13. É dizer: a competência do TCU, prevista no art. 71, III, da Lei Maior de 1988, de
apreciar, para fins de registro, as concessões de aposentadoria, é privativa desta Corte de Contas,
sendo que não pode ser revista pelo Judiciário. Assim, independentemente do deslinde dos referidos
processos na justiça federal, deve-se manter o julgamento pela ilegalidade da concessão em apreço.
Isso porque essa intelecção preserva a independência e a autonomia constitucional do Tribunal de
Contas da União, garantindo, ao mesmo tempo, o respeito à tutela judicial, pois não se determinaria
as suspensões dos pagamentos por ela garantidos, ainda que provisoriamente.
6.14. Acrescente-se que, nos termos da Questão de Ordem aprovada na Sessão Plenária de
8/6/2011 (Ata 22/2011), se deve encaminhar ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da
Advocacia-Geral de União (AGU) e à Conjur/TCU as informações necessárias ao acompanhamento
do Processo 1035883-44.2019.4.01.3400, do Agravo de Instrumento nº 1041687-08.2019.4.01.0000 e
da Ação Civil Pública nº 104324075.2019.4.01.3400/SJDF, no TRF-1ª Região.
CONCLUSÃO
7.
Da análise de mérito, conclui-se que:
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a)
não houve violação aos princípios da segurança jurídica, da isonomia, do direito
adquirido e da irredutibilidade de proventos;
b) cabe suspender o cumprimento dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 8.580/2020–TCU–1ª
Câmara, até a eventual desconstituição da sentença oriunda do Processo 1035883-44.2019.4.01.3400,
em trâmite na Justiça Federal.
7.1. Por conseguinte, deve-se dar provimento parcial ao presente recurso.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
8.
Ante o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo-se, com
fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992:
a) conhecer do recurso interposto, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, no sentido de
suspender o cumprimento dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 8.580/2020–TCU–1ª Câmara, até a
eventual desconstituição da sentença oriunda do Processo 1035883-44.2019.4.01.3400, em trâmite no
TRF-1ª Região; orientando-se o gestor no sentido de que cumpra o inteiro teor desse acórdão do
TCU, em caso de decisão judicial desfavorável no aludido processo, em tramitação na justiça federal,
sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;
b) nos termos da Questão de Ordem aprovada na Sessão Plenária de 8/6/2011 (Ata 22/2011),
encaminhar ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral de União (AGU) e à
Conjur/TCU as informações necessárias ao acompanhamento do Processo 103588344.2019.4.01.3400, do Agravo de Instrumento nº 1041687-08.2019.4.01.0000 e da Ação Civil Pública
nº 104324075.2019.4.01.3400/SJDF, no TRF-1ª Região;
c) dar ciência do acórdão que for prolatado ao 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 pedido de reexame interposto pelo Ministério Público Federal (MPF) contra o
Acórdão 8.580/2020–1ª Câmara (rel. Ministro Vital do Rêgo), por meio do qual foi considerada ilegal
a aposentadoria do servidor Edson Ferreira Gomes no cargo de Técnico, com vigência a partir de
12/4/2017.
2. A concessão foi considerada ilegal por este colegiado em razão do pagamento de retribuição
parcial pelo exercício de função comissionada (parcela conhecida como “opção”), em contrariedade à
regra então insculpida no § 2º do art. 40 da Constituição Federal, com a redação conferida pela
Emenda Constitucional (EC) 20/1998.
3. O MPF apresentou, em síntese, as seguintes razões recursais:
a) o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ainda que em sede liminar, cassou o Acórdão
1.599/2019-TCU-Plenário, que, por sua vez, teria alterado o entendimento firmado no Acórdão
2.076/2005, razão pela qual teria sido “retirado o substrato fundamental do acórdão do c. TCU que
invalidou a aposentadoria da servidora (...) e persiste íntegra a resolução administrativa que
resultara na concessão da aposentadoria referida (...)”;
b) diante da alteração abrupta e substancial do entendimento deste Tribunal, é imperativo se
modulem os efeitos da transição entre o antigo e o novo entendimento, conforme implementado nos
Acórdãos 2.988/2018-Plenário e 12.500/2019-2ª Câmara, que teriam autorizado a transformação da
parcela opção em VPNI a ser absorvida pelos futuros aumentos.
4. A Serur manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do pedido de reexame, “no
sentido de suspender o cumprimento dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 8.580/2020–TCU–1ª
Câmara, até a eventual desconstituição da sentença oriunda do Processo 1035883-44.2019.4.01.3400,
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em trâmite no TRF-1ª Região; orientando-se o gestor no sentido de que cumpra o inteiro teor desse
acórdão do TCU, em caso de decisão judicial desfavorável no aludido processo”.
5. O MPTCU acolheu a manifestação da unidade técnica.
Da natureza jurídica da vantagem denominada “opção”
6. Nos autos do TC-027.914/2013-5, que tratou de representação formulada pela Secretaria de
Fiscalização de Pessoal deste Tribunal (Sefip) com o objetivo de verificar a legalidade do pagamento
aos servidores inativos deste Tribunal da vantagem conhecida como “opção”, exarei voto revisor
analisando de maneira bastante verticalizada a natureza jurídica da referida vantagem, bem como a
jurisprudência deste Tribunal sobre o tema. Ao final, aderi ao Acórdão 2.988/2018-Plenário, relatado
pela Ministra Ana Arraes, nos seguintes termos:
“VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação de unidade técnica, na qual se
discutem os procedimentos adotados pela Secretaria-Geral de Administração,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante
as razões expostas pelo redator, em:
9.1. conhecer desta representação e considerá-la parcialmente procedente;
9.2. deixar assente que os servidores do Tribunal de Contas da União que tenham satisfeito os
pressupostos temporais estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/1990 e os requisitos para
aposentadoria até 18/1/1995, podem acrescer aos proventos de inatividade, deferidos com base na
remuneração do cargo efetivo, o valor da função de confiança, paga pelo valor integral, ou a
vantagem dos quintos/décimos/VPNI, de forma não cumulativa, em razão da vedação contida no § 2º
do próprio art. 193 da Lei 8.112/1990;
9.3. determinar à Secretaria-Geral de Administração que transforme em vantagem pessoal,
passível de absorção pelos reajustes específicos concedidos às carreiras a que pertencem os
servidores deste Tribunal, a retribuição parcial da função comissionada (“opção”) paga a inativos e
pensionistas cujos proventos são calculados com base na remuneração do servidor ativo e cujos atos
concessórios já tenham sido objeto de registro.”
7. Com vistas a analisar as razões recursais ora deduzidas pelo órgão jurisdicionado, reproduzirei
de maneira mais sintética as ideias tratadas no voto por mim proferido naquela ocasião, no tocante à
natureza jurídica da vantagem “opção”:
i) a vantagem conhecida como “opção” constitui uma fração variável, conforme definido em lei,
da remuneração do cargo em comissão/função de confiança. É um direito conferido ao servidor
ocupante de cargo efetivo, que vem a assumir cargo em comissão ou função de confiança, de continuar
a ser remunerado com base em seu cargo efetivo, mas com o acréscimo decorrente do exercício do
novo cargo/função;
ii) as vantagens decorrentes do exercício de cargo em comissão/função de confiança e função
gratificada são de natureza pro labore faciendo — ou seja, são de natureza transitória, uma vez que o
servidor somente a elas faz jus enquanto estiver no exercício do cargo ou função;
iii) uma vez que, nos termos da Constituição Federal, a aposentadoria ocorre no cargo efetivo e
os proventos devem guardar relação com esse cargo, não há como imaginar que vantagens associadas
ao cargo em comissão ou função de confiança, exercidas em caráter transitório, possam compor os
proventos de aposentadoria, salvo autorização legal expressa;
iv) a Lei 8.112/1990 disciplinou a matéria nos seguintes termos: “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. (...) § 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”;
v) o “direito de opção” a que se refere o § 2º do art. 193 da Lei 8.112/1990 não se confunde com
a vantagem “opção”. O § 2º do art. 193 da Lei 8.112/1990 apenas autorizava que o servidor optasse
por se aposentar na forma do caput (com base na função comissionada ou cargo em comissão
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exercido) ou carreasse para os proventos de aposentadoria (calculados com base na remuneração do
cargo efetivo) as vantagens previstas nos arts. 62 e 192 da Lei 8.112/1990;
vi) não há, assim, amparo legal para o pagamento da vantagem “opção” para os inativos, uma
vez que a Lei 8.112/1990 não menciona expressamente essa possibilidade; contudo, o entendimento
que historicamente prevaleceu neste Tribunal foi no sentido de permitir o pagamento da vantagem
“opção” àquele servidor que havia implementado os requisitos do art. 193 da Lei 8.112/1990 (cf.
Decisão 481/1997-Plenário e outras decisões sucessivas até o Acórdão 2.076/2005-Plenário, proferido
em embargos de declaração);
vii) a construção jurisprudencial que permitiu a extensão do pagamento da vantagem “opção”
aos proventos de inatividade, subvertendo a lógica subjacente à legislação de regência, veio lastreada
num conceito amplo de paridade de direitos entre servidores em atividade (que podem acumular a
remuneração do cargo efetivo com a parcela da função ou cargo em comissão a título de vantagem
“opção”) e aposentados, pretensamente albergado pelo § 4º do art. 40 da Constituição Federal de 1988,
em sua redação original (e no § 2º do art. 101 da Constituição Federal de 1967);
viii) o art.193 da Lei 8.112/1990 foi revogado pela Medida Provisória 831/1995, que também
previa a sua transformação em vantagem pessoal. Posteriormente, o art. 18 da Lei 9.527/1997 limitouse a revogar o art. 193 da Lei 8.112/1990, o que conduziria à extinção de seu pagamento, mesmo para
os inativos que a ele faziam jus anteriormente. Contudo, o direito de manter o benefício foi
expressamente assegurado pelo art. 7º da Lei 9.624/1998, nas seguintes condições: “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”
(grifos acrescidos).
8. Feitas essas considerações, ratifico o exame de admissibilidade realizado no despacho de peça
15, conheço do presente pedido de reexame e passo ao exame do mérito do presente pedido de
reexame.
Da ausência de violação dos princípios da segurança jurídica, da isonomia, do direito adquirido e
da desnecessidade de modulação dos efeitos do acórdão recorrido
9. Diversamente do asseverado pelo recorrente, não houve a desconstituição do Acórdão
2.076/2005-Plenário, tampouco foi ele tornado insubsistente.
10. Na verdade, por meio dos Acórdãos 2.988/2018 e 1.599/2019, ambos do Plenário, houve a
imposição de condicionantes ao direito assegurado pelo Acórdão 2.076/2005-Plenário – pagamento de
vantagem “opção”, que permanece em vigor, seja em virtude de legislação preexistente
(impossibilidade de se acumular o seu pagamento com quintos/décimos/VPNI, nos termos do § 2º do
art. 193 da Lei 8.112/1990), seja em virtude de legislação superveniente (imposição de teto aos
proventos e necessidade de observância aos princípios constitucionais da contributividade e do
equilíbrio atuarial e financeiro, nos termos do art. 40, caput e § 2º, alterados pela EC 20/1998).
11. Posto isso, não há que se falar em mudança de entendimento sobre a matéria por parte deste
Tribunal, ao menos no que diz respeito ao Acórdão 1.599/2019-Plenário, o qual — diferentemente do
Acórdão 2.076/2005-Plenário — examinou as consequências do advento da EC 20/1998 sob os
aspectos da imposição de teto aos proventos de aposentadoria e da incidência dos princípios
constitucionais da contributividade e do equilíbrio atuarial e financeiro do regime previdenciário dos
servidores públicos (art. 40, caput e § 2º, da CF/1988, com a redação dada pela EC 20/1998).
12. Nesse sentido, muito embora possa se reconhecer que este Tribunal fora omisso em reavaliar
a questão relacionada ao pagamento da vantagem “opção”, já que a EC 20 encontrava-se em vigor
desde 1998, não há deliberação anterior do Tribunal autorizando o pagamento da referida parcela à
revelia dos princípios constitucionais da contributividade e do equilíbrio atuarial e financeiro do
regime previdenciário dos servidores públicos e, portanto, não há como se falar que houve mudança de
entendimento ou de orientação do Tribunal acerca da matéria.
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13. Também não há que se falar, no caso concreto, em aplicação retroativa de nova interpretação,
uma vez que o acórdão recorrido não revisa nem cassa nenhum suposto julgamento anterior pela
legalidade da aposentadoria da servidora, mas, sim, o aprecia originalmente, de acordo com a
competência conferida à Corte de Contas pelo inciso III do art. 71 da Constituição Federal.
14. Com efeito, o parágrafo único, inciso XIII, do artigo 2º da Lei 9.784/99, invocado pelo
recorrente, tem como pressuposto fático da sua incidência a revisão de um determinado ato
administrativo em decorrência da mudança de entendimento por parte da administração. Ou seja, a
alteração de uma situação de fato em virtude de um novo entendimento acerca da matéria. Isso não
ocorreu no caso concreto, uma vez que o Tribunal não havia se manifestado pela legalidade da
aposentadoria do sr. Edson Ferreira Gomes.
15. Desse modo, o servidor inativo não está acobertado pelo princípio da segurança jurídica sob
este aspecto invocado, porquanto o suposto entendimento anterior deste Tribunal que preconizaria a
legitimidade da vantagem jamais lhe foi aplicado. É dizer, sua situação anterior nunca foi reconhecida
pelo Tribunal, e, por esta razão, não há que se falar em mudança de entendimento em relação a sua
situação jurídica.
16. Quanto ao aspecto objetivo da segurança jurídica, verifica-se, in casu, que o ato de
aposentadoria do interessado não chegou a se aperfeiçoar pois, em sendo complexo, não obteve a
aprovação deste Tribunal, que não o registrou por considerá-lo ilegal. Assim sendo, também sob esse
aspecto, não houve ofensa ao princípio da segurança jurídica, pois, quando da decisão do TCU, ainda
não havia ato jurídico perfeito ou direito adquirido a ser protegido, consoante determina a Constituição
Federal (art. 5º, XXXVI).
17. Cabe lembrar que é pacífica a jurisprudência da Suprema Corte no sentido de classificar
como complexo o ato de aposentação ou de concessão de pensão, em face da competência deste
Tribunal estabelecida no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal. Portanto, o ato administrativo
que concede a aposentadoria somente passa a estar plenamente formado (perfeito), válido (aferição da
legalidade com reflexo de definitividade perante a administração, que não mais pode anulá-lo
unilateralmente) e eficaz (plenamente oponível a terceiros, deixando de apresentar executoriedade
provisória) quando recebe o registro pela Corte de Contas.
18. Assim sendo, os proventos concedidos ao servidor interessado somente estariam confirmados
e o ato seria considerado juridicamente perfeito com o registro procedido por este Tribunal. Portanto,
não há falar em ato jurídico perfeito ou direito adquirido anterior à aferição de sua legalidade por esta
Corte de Contas com a concessão do respectivo registro.
19. Veja-se, a propósito do tema, o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal:
“MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.
REEXAME DE ATO DE APOSENTADORIA PARA O FIM DE EXCLUSÃO DE PARCELA
CONSIDERADA ILEGAL. POSSIBILIDADE. MUDANÇA DE INTERPRETAÇÃO DA LEI.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO.
(...)
3. Não há que se falar em segurança jurídica porque: a) a aposentadoria do impetrante data de
2004, sendo de 2001 a mudança de interpretação da lei de regência do caso; b) o ato de
aposentadoria do autor ainda não foi registrado pelo TCU; c) o entendimento anterior jamais foi
aplicado pela Corte de Contas quanto ao impetrante; d) a determinação para o reexame da
aposentadoria do autor ocorreu menos de dois anos depois da concessão do benefício previdenciário,
não se podendo invocar transcurso de prazo decadencial de cinco anos.
4. Segurança denegada” (MS 26.196, Relator Ministro Ayres Britto, in DJe 1/2/2011 – grifos
acrescidos).
20. Dessarte, o ato administrativo editado pelo órgão jurisdicionado, que concedeu ao servidor
interessado o direito de gozar a aposentadoria com o pagamento da vantagem “opção” é precário e, a
despeito de produzir efeitos a partir da sua publicação, não dispõe do atributo da presunção de
legitimidade inerente aos demais atos administrativos — ao menos, perante este tribunal —, já que sua
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legalidade, a teor do disposto no inciso III do art. 71 da CF/1988, encontra-se sujeita à apreciação desta
Corte de Contas, que atua em auxílio ao Congresso Nacional, a quem compete exercer o controle
externo de todos os atos administrativos praticados pelos demais poderes da União.
21. Tais características — precariedade e ausência de presunção de legitimidade —, por certo,
afastam a aplicação do regime de transição preconizado pelo recorrente com base nos arts. 23 da
LINDB (Lei 13.655/2018) e 103 do Decreto-Lei 200/1967 – transformação da vantagem “opção” em
parcela compensatória –, já que não havia e não há confiança digna de ser protegida em relação à
preservação ou definitividade do ato administrativo então praticado. Por conseguinte, o servidor
interessado deve ter presente a possibilidade de sua aposentadoria ser considerada ilegal, até que a
Corte de Contas proceda ao registro. E, caso isso ocorra, a ele será dado o direito de optar entre o
retorno à atividade, se não tiver atingido a idade para aposentadoria compulsória, ou, eventualmente,
de se aposentar com outros fundamentos legais.
22. Justamente por esses motivos, a modulação adotada no Acórdão 2.988/2018-Plenário
ocorreu, tão somente, para os atos já registrados por esta Corte de Contas, conforme se depreende do
seu subitem 9.3:
“9.3. determinar à Secretaria-Geral de Administração que transforme em vantagem pessoal,
passível de absorção pelos reajustes específicos concedidos às carreiras a que pertencem os
servidores deste Tribunal, a retribuição parcial da função comissionada (“opção”) paga a inativos e
pensionistas cujos proventos são calculados com base na remuneração do servidor ativo e cujos atos
concessórios já tenham sido objeto de registro” (grifos acrescidos).
23. Por fim, não se pode atribuir a um entendimento do TCU, no caso, o Acórdão 2.076/2005,
eficácia de lei, como pretende o recorrente, possibilitando-lhe, assim, a concessão de aposentadoria de
forma ilegal, com base em um entendimento desta Corte supostamente revisto, como se direito
adquirido fosse. Em verdade, não há direito adquirido a determinado entendimento ou à aplicação de
determinada jurisprudência de Tribunal, devendo prevalecer, em cada julgamento, a livre convicção
dos julgadores acerca da matéria.
24. Com efeito, conforme dicção do Supremo Tribunal Federal, “o que regula os proventos da
inatividade é a lei (e não sua interpretação) vigente ao tempo em que o servidor preencheu os
requisitos para a respectiva aposentadoria (Súmula 359/STF). Somente a lei pode conceder vantagens
a servidores públicos. Inexiste direito adquirido com fundamento em antiga e superada interpretação
da lei” (cf. MS 26.196, Relator Ministro Ayres Britto, in DJe 1/2/2011 – grifos acrescidos).
25. Quer isso dizer que a jurisprudência dos tribunais, em nosso sistema jurídico, à exceção das
decisões adotadas em caráter vinculante e com efeito erga omnes, não constitui base idônea para a
formação da confiança do cidadão, o que implica dizer que não pode ele confiar na persistência da
jurisprudência, mesmo em relação a casos situados no passado.
26. Para Hartmut Maurer, os tribunais não são chamados para criação do direito, mas para sua
aplicação. Além disso, pela modificação da jurisprudência, não é criado direito novo, mas, sim,
interpretado de outra forma um direito já existente. Daí a necessidade de o novo entendimento ser
aplicado pro futuro a todos os casos compreendidos pela norma jurídica. Para ele, se pedisse,
baseando-se no princípio da proteção à confiança, a aplicação da jurisprudência mais antiga aos casos
antigos, deveriam os tribunais decidir antijuridicamente, o que não se compatibilizaria com o princípio
do Estado de Direito. Com efeito, nesses casos, a confiança de um cidadão (beneficiário da
interpretação antiga) seria protegida, mas a confiança de todos os demais cidadãos, que esperam que as
questões ainda não decididas sejam apreciadas segundo o direito vigente, decepcionada (in
Contributos para o Direito do Estado. Tradução de Luís Afonso Heck. Porto Alegre: Livraria do
Advogado editora, 2007. pp. 139-141).
27. De resto, não há isonomia no erro ou na ilegalidade. Com efeito, não existe um direito à
“igualdade na ilegalidade” ou à “repetição dos erros”, sendo dever do órgão julgador afastar-se de uma
prática anterior que se mostrava equivocada. Conforme jurisprudência do próprio STF: “o erro não
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constitui precedente útil para imitação” (RMS 4.365/DF, in DJ 1/8/1957, Relator Ministro Antônio
Villas Boas).
Das decisões judiciais proferidas sobre a matéria
28. Passo, então, a examinar os efeitos, sobre as deliberações desta Corte, das sentenças
proferidas nos processos judiciais mencionados pelo MPF.
29. O Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no
Distrito Federal (Sindjus/DF) ingressou com Ação Ordinária (1035883-44.2019.4.01.3400) perante a
Seção Judiciária do Distrito Federal (SJ/DF) postulando, em tutela antecipada, a suspensão da
aplicação do entendimento firmado no item 9.4 do Acórdão 1.599/2019-Plenário e, no mérito, a
anulação da referida deliberação, de modo a assegurar “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”. Segundo a entidade corporativa, tal seria o
entendimento do TCU amplamente aplicado nos últimos 14 (quatorze) anos, expresso no Acórdão
2.076/2005-Plenário.
30. O pedido de tutela antecipada foi indeferido pelo juízo titular da 5ª Vara Federal da SJ/DF,
sobrevindo recurso de agravo de instrumento interposto perante o Tribunal Regional Federal da 1ª
Região (TRF-1). Ali, por decisão monocrática da desembargadora Gilda Seixas, foi deferida a tutela
provisória nos seguintes termos:
“Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para deferindo a tutela
provisória recursal, suspender a aplicação do entendimento firmado no Acórdão 1.599/2019Plenário/TCU 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’; essa decisão vigorará até o julgamento colegiado deste agravo, ou até eventuais
ulteriores decisão ou sentença pelo juízo primitivo” (grifos do original).
31. Houve interposição de agravo regimental pela União, o qual, todavia, não chegou a ser
julgado, uma vez que, em 13/8/2020, o mérito da ação ordinária foi apreciado pela juíza substituta da
5ª Vara. Com isso, o processo no TRF foi encerrado.
32. Na sentença de primeira instância, o pedido do autor foi julgado procedente, “para que se
faça incidir o entendimento do TCU, proferido no Acórdão 2.076/2005, aplicado nos últimos 14
(quatorze) anos, no sentido de assegurar na aposentadoria a vantagem decorrente da opção, prevista
no art. 2º da Lei nº 8.911/94, aos servidores substituídos da autora 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”.
33. Em outra vertente, o Sindicato Nacional dos Servidores do MPU e do CNMP (SINDMPU)
obteve, no Agravo de Instrumento 1005757-89.2020.4.01.0000, a seguinte decisão liminar
monocrática, de autoria do desembargador Wilson Alves:
“Pelo exposto, defere-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender, em relação
aos servidores já aposentados ou que já tinham requerido a aposentadoria quando do julgamento do
TCU, a aplicação do entendimento firmado no Acórdão 1599/2019 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’’”.
34. Decisão similar obteve a Associação dos Servidores do Ministério Público Federal
(ASMPF), também no TRF-1, em Agravo de Instrumento alusivo à Ação Coletiva nº 104303898/2019.4.01.3400.
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35. O Tribunal de Contas da União é órgão público especializado, de estatura constitucional,
incumbido de prestar auxílio ao Congresso Nacional no exercício do controle externo da União e das
entidades da administração direta e indireta. Para tanto, possui autonomia, cumprindo-lhe,
primordialmente, praticar atos administrativos de fiscalização, para o que lhe foram outorgadas pelo
legislador constituinte diversas competências, inclusive a jurisdicional, em sua acepção mais ampla
(cf. Vocabulário Jurídico, De Plácido e Silva, pág. 466). De fato, como consignado na ementa do MS
23.550 (STF, Tribunal Pleno, redator para o acórdão min. Sepúlveda Pertence, DJ 31/10/2001), o
Tribunal de Contas da União, no exercício de suas funções, tem “colorido quase-jurisdicional”.
36. Isso, naturalmente, não afasta o controle do Poder Judiciário – insculpido no art. 5º, inciso
XXXV, da Carta Magna – sobre seus atos. Ocorre que, mesmo nessas hipóteses, a natureza da decisão
judicial é rescindente, e não substitutiva, porquanto a Constituição e a lei reservaram ao TCU a
competência para exercer a jurisdição nos processos que lhe são afetos. É dizer, verificada ilegalidade,
pode o Judiciário cassar a decisão desta Corte de Contas, declarando sua nulidade, mas não lhe é dado
compelir o TCU a interpretar a lei (ou a Constituição) em um determinado sentido (cf. MS 21.466/DF,
relator ministro Celso de Mello, in DJ 6/5/1994).
37. Não por outro motivo, aos membros do Tribunal de Contas da União foram atribuídas
constitucionalmente as mesmas prerrogativas da magistratura em equiparação com os ministros do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “os Ministros do Tribunal de Contas da União terão as
mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do Superior
Tribunal de Justiça (...)” (§ 3º do art. 73 da CF/1988).
38. Assim, que, tal qual os membros do Poder Judiciário, os juízes (Ministros) do Tribunal de
Contas da União, no cumprimento de suas atribuições jurisdicionais, estão sujeitos tão somente à lei e
ao Direito, sendo a independência funcional um atributo inerente às suas atividades. Desse modo, cabe
aos membros deste tribunal decidir as questões que lhe são submetidas segundo a sua convicção
jurídica e de acordo com o princípio do livre convencimento motivado.
39. De tanto, resulta que, seja pela jurisdição atribuída constitucionalmente ao Tribunal de
Contas da União, seja pelas prerrogativas da magistratura de que gozam os membros desta Corte de
Contas, as decisões judiciais antes referidas não devem ser compreendidas no sentido de que este
Tribunal não possa ou esteja impedido de apreciar os processos de sua competência de acordo com a
livre convicção dos seus magistrados e que deva obrigatoriamente atuar de acordo com o entendimento
que os respectivos juízos consideraram ser o correto.
40. Posto isso, atendo-me ao Agravo de Instrumento interposto pelo SINDMPU (uma vez que,
quanto às outras ações, não há indicativo claro do MPF de que o sr. Arivaldo Alves Pereira delas seria
potencial beneficiário, na qualidade de substituído ou representado), extrai-se da decisão que o pedido
do sindicato foi atendido liminarmente para assegurar aos servidores substituídos pelo ente
corporativo, já aposentados ou que já tinham requerido a aposentadoria até 10/7/2019, o entendimento
consubstanciado no Acórdão 2.076/2005-Plenário, o qual supostamente teria sido alterado pelo
Acórdão 1.599/2019, também do Plenário desta Corte.
41. Ocorre que o TCU em nenhum momento desconstituiu ou tornou insubsistente o Acórdão
2.076/2005. É dizer, o posicionamento prestigiado no Acórdão 2.076/2005-Plenário de maneira
alguma vem sendo transgredido pelo Tribunal em virtude do entendimento fixado no Acórdão
1.599/2019-Plenário.
42. De fato, como exaustivamente demonstrado neste voto, a finalidade do Acórdão 2.076/2005
foi tão somente orientar a revisão dos atos de concessão editados sob a inspiração da Decisão
481/1997, então reconhecidamente antijurídica. Para que não pairem dúvidas a respeito, reproduzo a
íntegra daquela deliberação (ênfase acrescentada):
Acórdão 2.076/2005-Plenário
“ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário,
ante as razões expostas pelo Revisor, e com fundamento nos arts. 1º, inciso II, e 34 da Lei nº 8.443/92,
em:
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9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelos interessados acima nominados, para,
no mérito, acolhê-los, tornando insubsistente o Acórdão 589/2005-Plenário-TCU;
9.2. alterar o item 8.5 da Decisão nº 844/2001-Plenário-TCU, que passa a ter a seguinte
redação:
‘8.5. determinar aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e
fundacional que promovam, de imediato, sob pena de responsabilidade solidária, o reexame dos atos
de aposentadoria emitidos sob orientação das Decisões nºs 481/97-Plenário-TCU e 565/1997Plenário-TCU, para a exclusão da parcela opção, derivada exclusivamente da vantagem ‘quintos’ ou
‘décimos’, dispensando-se a restituição dos valores recebidos de boa-fé, nos termos da Súmula 106 da
Jurisprudência deste Tribunal’;
9.3. esclarecer que, para fins do disposto no item 8.5 da Decisão nº 844/2001-Plenário-TCU,
com a redação dada por este Acórdão, deve ser observado o seguinte:
9.3.1. é assegurada 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;
9.3.2. em atenção aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da isonomia, a
determinação constante do item 8.5 da Decisão nº 844/2001-Plenário-TCU, com a redação dada por
este Acórdão, não se aplica aos atos de aposentadoria expedidos com base no entendimento
decorrente das Decisões nºs 481/1997-Plenário e 565/1997-Plenário, e já publicados no órgão de
imprensa oficial até a data da publicação da Decisão nº 844/2001-Plenário (DOU de 25/10/2001)”.
43. Fácil perceber, assim, que o Acórdão 2.076/2005-Plenário jamais foi – ou poderia ser –
aplicado ao caso do sr. Edson Ferreira Gomes, que nunca teve sua “opção” vinculada a “quintos” ou
“décimos”. Além disso, o interessado apenas se aposentou em 2017, sob um ordenamento jurídico
completamente distinto daquele em que situada a exegese encampada na Decisão 481/1997 ou no
Acórdão 2.076/2005.
44. Insisto: a despeito de prolatado em 2005, o Acórdão 2.076 do Plenário teve o específico
propósito de encerrar a polêmica instalada na Corte com a edição da malfadada Decisão
Administrativa 481/1997; mais especificamente, o único escopo do acórdão de 2005 foi uniformizar o
tratamento a ser dado aos atos – então reconhecidamente ilícitos, diga-se de passagem – produzidos
sob inspiração da decisão de 1997. Por certo, não se pode conceber – e tal jamais foi a pretensão do
TCU – que uma controvertida decisão administrativa subsista, como fonte de direito, a substancial
modificação do quadro normativo em que engendrada. Logo, os efeitos de ambas as deliberações
(Decisão 481/1997 e Acórdão 2.076/2005) se circunscrevem – necessária e exclusivamente – ao
período que antecede a promulgação da EC 20/1998.
45. Na realidade, como também já mencionado alhures, o entendimento há muito assentado no
TCU sobre a matéria, reafirmado mais recentemente por meio do Acórdão 1.599/2019-Plenário, é
aquele expresso na Decisão 753/1999, revestido, inclusive, de caráter normativo.
46. Afora isso, o Acórdão 2.076/2005-Plenário, ao apreciar em recurso a Decisão 844/2001Plenário, manteve incólume o entendimento de que as parcelas “opção” e “quintos” são inacumuláveis,
de modo que também por isso o ato de aposentadoria do sr. Arivaldo Alves Pereira, ao contemplar
ambas as vantagens, apresenta-se antijurídico.
47. Não é de somenos salientar, ainda, que a EC 20/1998 não se limitou a fixar como teto do
benefício previdenciário do servidor a remuneração de seu cargo efetivo. Mais que isso, ela conferiu
ao regime de previdência do funcionalismo caráter contributivo e erigiu como balizas “critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial” do sistema, aspectos que seriam inexoravelmente
malferidos caso se admitisse a inclusão nos proventos de parcelas isentas de contribuição de custeio
(como ocorre há mais de duas décadas com a “opção”) e o pagamento de benefícios em valores
superiores à remuneração percebida em atividade (como aquele conferido ao interessado).
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48. No ponto, peço licença para consignar que também sobre isso a jurisprudência do TCU é
longeva. Eis como esta Corte de Contas, ainda em 2008, advertiu um órgão do Poder Judiciário:
“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” (item 9.2.1 do Acórdão 1.286/2008-Plenário).
49. A propósito, na antecipação de tutela deferida pelo TRF-1, não há nenhuma determinação no
sentido de afastar a aplicação das disposições da EC 20/1998 para os atos de aposentadoria editados
sob a nova ordem. Tampouco é possível conceber que a referida decisão tenha alçado a peculiar
interpretação dada pelo SINDMPU ao Acórdão 2.076/2005-Plenário à condição de cláusula pétrea,
imune, até mesmo, a alterações supervenientes no regime previdenciário promovidas por meio de
emenda à Constituição Federal.
50. Assim, a eficácia do decisum (como a dos demais referidos pelo MPF, a propósito) há de ser
compreendida como adstrita aos aposentados até a edição da EC 20/1998 cuja “opção” tenha sido
concedida à luz das orientações expressas na Decisão 481/1997-TCU-Plenário e que não acumulem
“opção” e “quintos”, tudo nos exatos termos do Acórdão 2.076/2005-Plenário, o que não é o caso do
sr. Edson Ferreira Gomes.
51. Em suma, o Acórdão 8.580/2020–1ª Câmara, ora recorrido, não encerra nenhuma violação ao
princípio da segurança jurídica, uma vez que o ato de aposentadoria do interessado somente se
aperfeiçoaria com o registro por parte do Tribunal de Contas da União, o que não chegou a ocorrer. De
resto, a própria Constituição passou a vedar expressamente acréscimos da espécie.
52. De igual sorte, o princípio da isonomia não pode ser invocado como pretexto para a prática
de atos administrativos contemporâneos contrários ao texto constitucional e lesivos ao contribuinte e
ao conjunto de servidores que custeiam o regime próprio de previdência do funcionalismo.
53. Por fim, não alcança o interessado a decisão liminar proferida no Agravo de Instrumento
1005757-89.2020.4.01.0000, cujos efeitos se restringem aos substituídos do autor que percebem a
“opção” (sem o acúmulo de “quintos”) sob os auspícios da Decisão 481/1997-Plenário, e que
adquiriram direito à aposentadoria anteriormente à edição da Emenda Constitucional 20/1998.
Diante do exposto, VOTO por que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto a este
colegiado.
ACÓRDÃO Nº 5319/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 009.339/2020-5.
2. Grupo II – Classe de Assunto: I Pedido de reexame (Aposentadoria)
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes:
3.1. Interessado: Edson Ferreira Gomes (173.602.184-20)
3.2. Recorrente: Ministério Público Federal (03.636.198/0001-92).
4. Órgão/Entidade: Ministério Público Federal.
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade
de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão
8.580/2020-1ª Câmara,
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ACODAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira
Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Lei 8.443/1992, arts. 33 e 48,
em:
9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar a ele provimento;
9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Ministério Público Federal.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5319-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator) e
Jorge Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

BENJAMIN ZYMLER
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral

GRUPO I – CLASSE II – Primeira Câmara
TC 018.742/2015-7 [Apenso: TC 020.173/2014-8]
Natureza(s): Tomada de Contas Especial
Órgãos/Entidades: Prefeitura Municipal de Barra do Choça - BA; Secretaria da Saúde do Estado
da Bahia - SESAB
Responsáveis: Centro Comunitário de Barra do Choca (13.273.909/0001-65); Claudinei Alves
Leite (379.490.635-72); Edvania Mendes de Lima (218.867.548-70); Erildes Ramos dos Santos
Herminio (928.997.735-34); Gislaine Dias Di Lauro (003.579.695-29); Helia Silva Gomes de Almeida
(018.247.305-86); Izabel Sergio Sampaio (962.855.245-72); Jorge Amorim de Almeida (573.102.62549); Marco Antonio Oliveira (444.822.485-68); Marlucia Teixeira Rocha (014.964.235-00); Martha de
Oliveira Filadelfo Andrade (393.651.745-20); Mário Sérgio Cortes Amorim (573.099.655-15); Nilda
Gomes de Oliveira (660.454.365-04); Paulo Barros da Silva (401.578.735-87)
Representação legal: Magno Israel Miranda Silva (26125/OAB-BA) e outros, representando
Marco Antonio Oliveira e Gislaine Dias Di Lauro; Francisco Fabio Batista (908/OAB-BA) e outros,
representando Centro Comunitário de Barra do Choca, Edvania Mendes de Lima e Izabel Sergio
Sampaio.
SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TERMOS DE PARCERIA. RECURSOS
DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. PAGAMENTO IRREGULAR DE TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO. CITAÇÃO. AUDIÊNCIA. DÉBITO. MULTAS. CIÊNCIA.
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RELATÓRIO
Adoto como relatório a instrução elaborada no âmbito da Secretaria de Controle Externo
de Tomada de Contas Especial (peça 181), cuja proposta de encaminhamento contou com a anuência
do titular da unidade técnica (peça 183) e do representante do Ministério Público junto ao TCU
(peça 184):
“1. Cuidam os autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada por determinação deste
Tribunal no item 9.1.4 do Acórdão 1.852/2015-TCU-Plenário, relator Ministro Benjamin Zymler,
prolatado nos autos do TC 020.173/2014-8 para quantificação do débito e identificação dos
responsáveis, referente aos Termos de Parcerias (TP) 023/2011, 024/2011, 025/2011 e 026/2011,
firmados entre o município de Barra do Choça/BA (BC/BA) e o Centro Comunidade de Barra do
Choça (CCBC).
HISTÓRICO
2.
O TC 020.173.2014-8 tratou de Relatório de Auditoria realizada nos municípios
baianos de Candeias, Jeremoabo, Barra do Choça e Ibirapitanga para cuidar de processos de
publicização e terceirização de serviços de saúde naqueles municípios. Em decorrência daquela
auditoria foi determinada, conforme o Acórdão 1.852/2015, a instauração de cinco tomadas de contas
especiais, autuadas conforme processos TCs 018.738/2015-0, 018.739.2015-6, 018.741/2015-0,
018.742/2015-7 e 018.743/2015-3.
3.
Nesta TCE apuram-se as irregularidades apontadas nos itens 9.1.4 e 9.2.2 do r.
Acórdão:
9.1. Determinar a instauração de cinco processos apartados de Tomada de Contas Especial, com
fulcro no art. 47 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 41 da Resolução TCU 259/2014, a partir da extração de cópias
das peças necessárias destes autos, com vistas à quantificação dos débitos e identificação dos respectivos
responsáveis, de forma que cada processo trate, separadamente, dos seguintes ajustes:
9.1.4. termos de parcerias 023/2011, 024/2011, 025/2011 e 026/2011, firmados entre o Município
de Barra do Choça/BA e o Centro Comunidade Barra do Choça;
9.2. determinar à Secretaria de Controle Externo no Estado da Bahia que:
9.2.2. no âmbito dos processos de tomada de contas especial que vierem a ser constituídos em
cumprimento ao subitem 9.1 deste acórdão, identifique e realize as audiências dos responsáveis pelos indícios
de irregularidade constantes dos achados 2.5, 2.15 e 2.16 do relatório de auditoria;
9.2.3. submeta a este relator, no âmbito das tomadas de contas especiais a serem autuadas,
propostas de citação e audiência dos responsáveis que vierem a ser identificados em cumprimento aos subitens
9.2.1 e 9.2.2 acima;

4.
O município de BC/BA firmou os seguintes Termos de Parcerias com o CCBC para
realização de ações na área da saúde (peças 9 a 12):
Quadro 1 – Valores e vigências dos TPs
TP

VALOR

MENSAL

(R$)
023/

260.000,00

024/

15.000,00

025/

85.000,00

026/

170.000,00

2011
2011
2011
2011
TOT

VIGÊNCIA
meses)
1/7/2011
31/12/2016
1/7/2011
31/12/2016
1/7/2011
31/12/2016
1/7/2011
31/12/2016

(36

VALOR

TOTAL

(R$)
a

9.360.000,00

a

540.000,00

a

3.060.000,00

a

6.120.000,00
19.080.000,00

AL
Fonte: peças 9, 10, 11 e 12

5.
O prazo de vigência totalizava 36 meses, conforme os 1º, 2º e 3º Termos Aditivos (peças
13, 14 e 15).
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6.
Apesar de a descrição dos objetos dos TPs serem extensos, tratava-se de elaboração e
execução de plano de trabalho de assistência à saúde nas áreas de atenção básica de saúde; serviços
hospitalares e ambulatoriais especializados; vigilância à saúde; e serviços de apoio à gestão e
assistência à saúde.
6.1. O TP 026/2011 ainda deixava expresso que seu objeto se referia à elaboração e execução
do plano de ajuste orçamentário da remuneração dos servidores lotados na Secretaria de Saúde,
pagos com recursos próprios, mediante planilha de ajuste de recursos, onde constariam os valores
arrecadados e os repassados, bem como as despesas inerentes ao programa (impostos, contribuições,
etc.), que se realizaria por meio do estabelecimento de vínculo de cooperação entre as partes.
7.
Conforme instrução à peça 28, foram constatadas as seguintes irregularidades referentes
aos termos de parcerias em análise: (i) fragilidade na fiscalização das avenças; (ii) contratação
irregular da organização da sociedade civil de interesse público (Oscip) para intermediação de mão
de obra; (iii) inexistência de análise da capacidade operacional da entidade e ausência de requisitos
legais para celebração de parceria com o poder público; e (iv) pagamento de taxa de administração.
8.
A análise das ocorrências descritas na seção “Exame Técnico” daquela instrução
permitiu definir a responsabilidade do então secretário de saúde Mário Sério Cortes Amorim pela
fragilidade na fiscalização das avença e contratação irregular da Oscip para intermediação de mão
de obra; de Martha de Oliveira Filadelfo Andrade, Erildes Ramos dos Santos, Jorge Amorim de
Almeida e Mário Sério Cortes Amorim, membros da Comissão Julgadora de Concursos de Projeto,
pela inexistência de análise da capacidade operacional da entidade e ausência de requisitos legais
para celebração de parceria com o poder público.
9.
Quanto ao pagamento de taxa de administração, para fins de promover a adequada
caracterização do débito e identificação dos responsáveis, considerou-se necessária a realização de
diligência ao município de Barra de Choça/BA. Em análise à documentação trazida pela diligência,
verificou-se que constavam pagamentos somente até o mês de março/2016.
9.1. No entanto, os instrumentos em análise vigoraram até 31/12/2016, e, segundo informações
obtidas no Siga-TCM-BA (peça 40), constatou-se que ocorreram pagamentos ao CCBC até dezembro
de 2016, motivo pelo qual foi proposta nova diligência para que o município completasse as
informações (peça 41).
9.2. A nova diligência foi autorizada (peça 42) e realizada (peça 43). Ante o não atendimento
da diligência pelo município, ela foi reiterada (peça 46). Em resposta, o município de BC/BA
encaminhou a documentação juntada às peças 47 a 51.
10. A análise das diligências permitiu a constatação das seguintes irregularidades, ou seja, as
mesmas já apontadas na instrução à peça 28:
a) fragilidade na fiscalização das avenças (item 17);
b) contratação irregular de Oscip para intermediação de mão de obra (item 24);
c) inexistência de análise da capacidade operacional da entidade e ausência de requisitos
legais para celebração de parceria com o poder público (item 41); e
d) pagamento de taxa de administração (item 46).
11. Relativamente ao pagamento de taxa de administração, definiu-se a responsabilidade
solidária dos Srs./Sras. Claudinei Alves Leite, Marco Antônio Oliveira, Paulo Barros da Silva, Nilda
Gomes De Oliveira, Hélia Silva Gomes de Almeida, Mário Sérgio Cortes Amorim, Marlúcia Teixeira
Rocha, Gislaine Dias Di Lauro, da organização CCBC, e das Srs. Izabel Sérgio Sampaio e Edvânia
Mendes de Lima e apurar adequadamente o débito a eles atribuído. Propôs-se, por conseguinte, a
citação dos responsáveis (item 55).
12. O exame das demais ocorrências permitiu ainda definir a responsabilidade dos Srs./Sras.
Mário Sérgio Cortes Amorim, Martha de Oliveira Filadelfo Andrade, Erildes Ramos dos Santos e
Jorge Amorim de Almeida pelos atos de gestão inquinados, os quais, apesar de não configurarem
débito, constituíram atos de gestão irregulares. Daí, a proposição de audiência dos responsáveis.
13. Consequentemente, o auditor instruinte da Secex/BA propôs a citação e a audiência dos
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responsáveis (peça 58). A proposição contou com a anuência da Secex/BA (peças 59 e 60).
14. As citações e as audiências foram autorizadas pelo Ministro Benjamin Zymler (peça 61).
15. A Secex/BA promoveu, então, a citação dos responsáveis, cujos ofícios, com suas
respectivas datas de confecção e entregas aos destinatários estão sintetizados na tabela 1, a seguir:
Tabela 1 – Ofícios de citação encaminhados aos responsáveis
Destinatário
Ofício
Data
Secex-BA
Mário Sérgio Cortes Amorim
2891/2018
9/11/2
018
Marlúcia Teixeira Rocha
2892/2018
9/11/2
018
Hélia Silva Gomes de Almeida
2890/2018
9/11/2
018
Nilda Gomes de Oliveira
2889/2018
9/11/2
018
Paulo Barros da Silva
2888/2018
9/11/2
018
Marco Antônio Oliveira
2887/2018
9/11/2
018
Claudinei Alves Leite
2886/2018
9/11/2
018
Centro Comunitário Barra do
2894/2018
9/11/2
Choça
018
Edvânia Mendes de Lima
2897/2018
9/11/2
018
Izabel Sergio Sampaio
2895/2018
9/11/2
018
Gislaine Dias Di Lauro
2893/2018
9/11/2
018
Izabel Sergio Sampaio
3160/2018
10/12/
2018
Marco Antônio Oliveira
0006/2019
3/1/20
19
Marco Antônio Oliveira
0144/2019
6/2/20
19
Izabel Sergio Sampaio
0143/2019
6/2/20
19
Centro Comunitário Barra do
2894/2018
9/11/2
Choça
018
Izabel Sergio Sampaio
0143/2019
6/2/20
19
Izabel Sergio Sampaio
0534/2019
13/6/2
019

P
eça
3
4
5
6
7
8
9
0
4
5
6
12
37
58
59
0
59
76

Res
ultado
6
Ent
regue
6
Ent
regue
6
Ent
regue
6
Ent
regue
6
Ent
regue
6
Dev
olvido
6
Ent
regue
7
Dev
olvido
7
Ent
regue
7
Dev
olvido
7
Ent
regue
1
Dev
olvido
1
Dev
olvido
1
Ent
regue
1
Dev
olvido
7
Cie
nte*
1
Cie
nte*
1
Ent
regue

P
eça
8
3
8
8
8
4
8
5
8
6
1
09
8
7
7
7 e 95
8
2
7
9 e 94
8
9
1
45
1
47
1
68
1
61
1
66
1
66
1
77

*peça 166
15.1. Promoveu, também, a audiência dos responsáveis, cujos ofícios, com suas respectivas
datas de confecção e entregas aos destinatários estão sintetizados na tabela 2, a seguir:
Tabela 2– Ofícios de audiência encaminhados aos responsáveis
Destinatário
Ofício
Data
Secex-BA
Mário Sérgio Cortes Amorim
2891/2018
9/11/2
018
Jorge Amorim de Almeida
2900/2018
9/11/2
018

eça
3
1

P
Res
ultado
6
Ent
regue
7
Ent
regue

P
eça
8
3
9
0
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Erildes Ramos dos Santos

2899/2018

9/11/2
018

Martha de Oliveira Filadelfo
Andrade
Erildes Ramos dos Santos

2898/2018

7
2

9/11/2
018

3253/2018

7
3

13/12/
2018

Dev
olvido
Ent
regue

1
11

7
8 e 93
8
0

Ent
regue

1
26

16. Em respostas às citações e às audiências, os Srs./Sras. Claudinei Alves Leite, Erildes
Ramos dos Santos, Gislaine Dias Di Lauro, Hélia Silva Gomes de Almeida, Jorge Amorim de Almeida,
Marlúcia Teixeira Rocha, Marco Antônio Oliveira, Mário Sérgio Cortes Amorim, Martha de Oliveira
Filadelfo Andrade, Nilda Gomes de Oliveira e Paulo Barros da Silva apresentaram, conjuntamente,
através de advogados constituídos nos autos, alegações de defesa e razões de justificativa (peça 164).
17. Em respostas às citações, o CCBC e as Sras. Edvânia Mendes de Lima e Izabel Sergio
Sampaio apresentaram, conjuntamente, através de advogados constituídos nos autos, alegações de
defesa (peça 167).
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
18. Registre-se que este processo foi transferido da responsabilidade de agir da Sec-BA para
a SecexTCE em 29/3/2019, em razão da reestruturação que extinguiu as Secretarias de Controle
Externo nos estados.
ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE PROCEDIBILIDADE DA IN/TCU 71/2012
Verificação de Eventual Prejuízo ao Contraditório e Ampla Defesa
19. Verifica-se que não há prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, uma vez 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), pois os recursos transferidos e as despesas
impugnadas referem-se aos exercícios de 2011 a 2016, e os responsáveis foram notificados sobre as
irregularidades pelo TCU entre novembro/2018 e junho/2019, mediante os ofícios de citação e de
audiência.
Valor de Constituição da TCE
20. Verifica-se, também, que o valor atualizado do débito apurado (sem juros) em 1ª/1/2017 é
de R$ 174.327,12 (peça 180), 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.
VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE OUTROS DÉBITOS
21. Em atenção ao comando contido no item 9.4 do Acórdão 1.772/2017-TCU-Plenário, de
relatoria do Exmo. Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, e em atendimento ao disposto no
art. 6º, § 1º, da Instrução Normativa TCU 71/2012, informa-se não haver outros processos no
Tribunal nos quais constem os mesmos responsáveis arrolados neste processo.
EXAME TÉCNICO
Verificação do Prazo de Prescrição da Pretensão Punitiva
22. 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 2011 a
2015, portanto há menos de dez anos. Além disso, houve a interrupção do prazo prescricional, em
6/11/2018, motivada pelo despacho ministerial que determinou as citações e audiências (peça 61)
Alegações de Defesa dos gestores municipais de Barra do Choça/BA
22. Inicialmente, a defesa dos gestores apresentou alegação preliminar de prescrição
administrativa. Segundo a defesa, houve o encaminhamento intempestivo do processo para
instauração de TCE, ocorrendo assim a prescrição administrativa, não podendo ter sido deflagrada a
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TCE, ante a prescrição quinquenal a ser aplicada na espécie, de acordo com as disposições da Lei
8.429/1992 (peça 164, p. 2).
23. Em seguida, a defesa dos gestores apresentou a primeira alegação de mérito, qual seja, de
cerceamento da defesa. As alegações foram as seguintes:
a) a TCE foi deflagrada sem que fosse dada oportunidade aos Peticionários para se
manifestarem sobre os senões apontados, apresentasse justificativas, acompanhasse o processo
administrativo em tela, resultando as famigeradas apurações em um processo inquisitorial, tudo se
processando a mana militari para a todo custo punir e impor pena de ressarcimento a quem por certo
não tinha a responsabilidade direta de obstar os supostos pagamentos (peça 164, p. 9);
b) ainda não foram esgotadas todas as providências no âmbito administrativo (peça 164,
p. 9);
c) o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal (CF), é taxativo no que concerne à "ampla
defesa e ao contraditório", mas a TCE foi deflagrada sem proceder à notificação prévia para que os
Peticionários tomassem ciência da execução dos trabalhos e fizesse acompanhar os aludidos
trabalhos, em respeito aos postulados do Estado Democrático de Direito (peça 164, p. 9);
e) os atos praticaram pelo TCU estão contaminados pela eiva de nulidade e de ilegalidade
e não podem produzir os efeitos à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada, aceita inclusive pelo
Supremo Tribunal Federal (STF), peça 164, p. 9. É imperioso que se invoque a teoria dos frutos da
árvore envenenada (fruits of lhe poisonous tree), uma vez que a auditoria foi deflagrada com violação
de preceitos constitucionais (peça 164, p. 11);
f) dessa feita, os Peticionários não foram notificados dos procedimentos prévios da
realização de auditoria e da competente instauração de sindicância e TCE no âmbito administrativo,
o que era necessário à luz do disposto no art. 5º, LV, da CF/1988, o que implica em nulidade absoluta
da auditoria/sindicância/TCE realizadas (peça 164, p. 11);
g) constata-se que os Peticionários foram alvo de um estratagema para procurar o
culpado e liberar a responsabilidade daqueles que poderiam ter adotados as providências para de
imediato sanar eventuais pagamentos indevidos, o que viola o consectário do contraditório, uma vez
que a equipe de auditoria/TCE, valendo-se arbitrariamente do poder de auditar, o fez em completo
sigilo, sem dar a publicidade devida aos Peticionários (peça 164, p. 12).
24. Em face das alegações acima, a defesa dos gestores requer a nulidade dos atos praticados
por violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, afastadas as premissas equivocadas
postas nas citações no âmbito administrativo (peça 164, p. 14).
25. Na segunda alegação, o argumento é de impossibilidade de imposição de ressarcimento.
25.1. De início, nega que os Peticionários tenham qualquer responsabilidade com os supostos
pagamentos indevidos e com os atos (condutas) apontados na citação (peça 164, p. 14).
25.2. No cerne, argumenta que não houve pagamento a título de taxa de administração:
a) levando em consideração o relatório apresentado pela Secex/BA, onde na parte final
apresenta, nos anexos, o memorial de cálculo assente na peça 55, e analisando as planilhas ali
apresentadas e as planilhas com os requerimentos de transferência solicitando os repasses ao
município de Barra do Choça/BA, pode-se abstrair que, apesar de terem sido solicitados, o município
não pagava os valores referentes à taxa de administração, tanto que os valores transferidos para o
CCBC quase sempre eram repassados a menor (peça 164, p. 15);
b) dessa forma, contesta-se a maneira como foram calculados os valores referentes aos
supostos pagamentos de taxas de administração, uma vez levados em consideração os valores
efetivamente pagos ao Centro Comunitário (...) percebe-se através do somatório das transferências
solicitadas pela organização que tais pagamentos eram glosados quando da efetiva transferência dos
créditos, o que descaracterizaria o suposto pagamento de taxa de administração (peça 164, p. 15-16);
c) os TPs analisados começaram a viger apenas no início do mês de agosto/2011, devendo
ser considerados os pagamentos a partir do mês de setembro/2011, sendo que antes vigoravam outros
TPs anteriores àquele Concurso de Projetos. Daí, solicitou que os meses anteriores sejam excluídos
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da análise, vez que pertenciam a um outro vínculo licitatório (peça 164, p. 16);
d) para que se comprove o argumento, fez-se um somatório de tudo que fora solicitado na
planilha elaborada pela Oscip e do que foi repassado pelo município, daí se demonstrar que não
houve repasse algum a título de taxa de administração por parte do município, apesar de ter sido
solicitada durante todo o período executório (peça 164, p. 16);
e) o município de BC/BA, durante toda a vigência do TP 023/2011, jamais transferiu valor
algum a título de taxa de administração, apesar de a organização mensalmente encaminhar junto com
a planilha de solicitação de repasse tal pedido. Mesmo ocorrendo, em algum mês, que a totalidade de
valor solicitado tenha sido transferido, o mesmo não se referia a nenhuma taxa de administração
(peça 164, p. 21);
f) em resumo, o valor da diferença total, entre solicitado e não repassado, de todos os
anos acumulou o montante de R$ 901.989,79. Desse valor, R$ 380.606,12 seriam correspondentes a
valores solicitados a título de despesas operacionais (taxa de administração) e que não foram
repassados pelo município. Fica demonstrado, através do presente tópico, que não existe valor algum
a ser devolvido à União, uma vez que restou demonstrado que não houve repasse algum a título de
taxa de administração (peça 164, p. 22).
Análises
I-prescrição
26. A defesa dos responsáveis aduz que inexistindo prazo prescricional específico para a
instauração de TCE, aplica-se o prazo geral da prescrição administrativa, em compatibilidade com as
disposições do art. 23 da Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8.429/1992, conforme sentença
proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (peça 164, p. 2).
27. Segundo a jurisprudência do TCU, o argumento é improcedente. O STF, ao interpretar o
art. 37, § 5º, da CF/1988, firmou a tese da imprescritibilidade das ações de reparação de dano ao
erário movidas pelo Estado (Mandado de Segurança 26.210/2008, de relatoria do Ministro Ricardo
Lewandowski). Esse mesmo entendimento foi firmado por este Tribunal, conforme a Súmula TCU 282,
prolatada em face do Acórdão 2.709/2008-TCU-Plenário, relator Ministro Benjamin Zymler,
proferido em incidente de uniformização de jurisprudência: “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, ...".
28. Portanto, a alegação preliminar deve ser rejeitada.
II-cerceamento da defesa
29. A respeito do alegado cerceamento da defesa, em razão de os responsáveis, supostamente,
não terem sido comunicados da instauração da TCE, que teria sido deflagrada sem que fosse dada
oportunidade a eles para se manifestarem sobre os senões apontados, apresentassem justificativas e
acompanhassem o processo administrativo, o argumento também não se sustenta.
30. Conforme relatado nos itens 1 e 2 desta instrução, a presente TCE foi instaurada por
determinação deste Tribunal no item 9.1.4 do Acórdão 1.852/2015-TCU-Plenário, relator Ministro
Benjamin Zymler, prolatado nos autos do TC 020.173/2014-8, para quantificação do débito e
identificação dos responsáveis, referente aos TPs 023/2011, 024/2011, 025/2011 e 026/2011, firmados
entre o município de BC/BA e o CCBC.
31. Por sua vez, o TC 020.173/2014-8 tratou de Relatório de Auditoria realizada nos
municípios baianos de Candeias, Jeremoabo, Barra do Choça e Ibirapitanga para cuidar de
processos de publicização e terceirização de serviços de saúde naqueles municípios. Em decorrência
daquela auditoria foi determinada, conforme o Acórdão 1.852/2015, a instauração de cinco tomadas
de contas especiais, autuadas nos TCs 018.738/2015-0, 018.739.2015-6, 018.741/2015-0,
018.742/2015-7 e 018.743/2015-3.
32. A propósito, nos autos do TC 020.173/2014-8 consta uma petição, intitulada pela defesa
dos responsáveis como “Recurso de Reconsideração”, contra o Acórdão 1.852/2015-TCU-Plenário e
que apresentou os mesmos argumentos alegados agora: cerceamento de defesa, desrespeito ao direito
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à ampla defesa e ao contraditório, e ainda nulidade e ilegalidade dos atos praticados pela equipe de
auditoria do TCU (peça 150, p. 2, do TC 020.173/2014-8).
32.1. Após ouvir o Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU), o ministro relator Benjamin
Zymler determinou, por Despacho, que a peça fosse examinada como elemento complementar de
defesa no âmbito da presente TCE, nos termos do parágrafo único do art. 279 do RI/TCU (peça 150,
p. 2, do TC 020.173/2014-8).
33. O TCU tem jurisdição própria e privativa, em todo o território nacional, sobre as pessoas,
físicas e jurídicas, e matérias sujeitas à sua jurisdição (art. 4º da Lei 8.443/1992), alcançando, entre
outros, 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 (art. 4º, VII, da Lei 8.443/1992).
34. No caso em questão, os TPs firmados entre o município de BC/BA e o CCBC utilizaram
recursos repassados pela União. Logo, os agentes que atuaram nos TPs e que deram causa ao
prejuízo ao erário, em razão de suas condutas, são jurisdicionados ao TCU, bem assim como o
município, pessoa jurídica de direito público, que recebeu recursos da União e firmou os TPs.
35. A fiscalização levada a cabo pelo TCU nos municípios baianos de Candeias, Jeremoabo,
Barra do Choça e Ibirapitanga decorreram de ato formal do Tribunal, consubstanciado em Despacho
de 11/6/2014, do ministro relator Benjamin Zymler, nos termos do art. 18, § 4º, da Resolução TCU
257/2013, publicado nos autos do processo TC 013.721/2014-3.
36. O objeto da fiscalização consistiu em avaliar a regularidade dos ajustes firmados pelos
governos municipais e do Estado da Bahia com entidades privadas para disponibilização de
profissionais de saúde para atuarem em unidades públicas de saúde (peça 103 do TC 020.173/20148).
37. A propósito da fiscalização, o art. 230 do RI/TCU informa que o Tribunal poderá realizar,
por iniciativa própria, fiscalizações nos órgãos e entidades sob sua jurisdição, com vistas a verificar a
legalidade, a economicidade, a legitimidade, a eficiência, a eficácia e a efetividade de atos, contratos
e fatos administrativos. Assim, a fiscalização, ao contrário da alegação da defesa dos responsáveis,
nada teve de nulo ou ilegal, haja vista que decorreu de ato formal expedido pelo TCU, dentro de sua
competência institucional.
38. Quanto ao argumento de que não foi possível aos responsáveis exercer o contraditório e a
ampla defesa, caracterizando, assim, cerceamento de defesa dos agentes, é durante o processamento
da TCE que os responsáveis podem, e devem, exercer tal direito. A fiscalização visou avaliar a
regularidade dos TPs que, ao final, mostraram-se não regulares.
39. Mas a fiscalização não é o instrumento processual adequado para apurar dano ao erário.
Para isso, o processo de fiscalização pode ser convertido em processo de TCE, nos termos do
parágrafo único do art. 198 do RI/TCU. Mas, regra geral, o dano ao erário é apurado em processo
novo, como no caso em questão, cuja TCE foi instaurada por força de decisão veiculada no referido
Acórdão 1.852/2015-TCU-Plenário.
40. Sendo assim, ao se manifestarem sobre as notificações de citação, de audiência ou oitivas,
os responsáveis podem exercer o direito fundamental de ampla defesa e contraditório assegurado na
CF/1988 e amplamente possibilitado pelo TCU, que busca, sobretudo, a verdade material dos fatos.
Portanto, não há motivos para a defesa dos responsáveis alegar cerceamento de defesa.
III- impossibilidade de imposição de ressarcimento
41. As condutas dos agentes responsabilizados estão descritas na Matriz de Responsabilização
anexa à instrução de peça 58. Naquela matriz, restou demonstrado a participação de cada agente no
cometimento da irregularidade que ensejou o dano ao erário, qual seja, pagamento irregular de taxa
de administração.
41.1. Além de diversos acórdãos do TCU que vedam o pagamento de taxa de administração, ou
de taxas congêneres, conforme apontado nos itens 48 a 50 da instrução à peça 58, o art. 8º, inciso I,
da IN STN 1/1997 veda, expressamente, esses pagamentos. In verbis,
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Art. 8º É vedada a inclusão, tolerância ou admissão, nos convênios, sob pena de nulidade do ato e
responsabilidade do agente, de cláusulas ou condições que prevejam ou permitam:
I - realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;

42. Embora a referida norma se refira a convênios, é incontroverso que os chamados TPs são
instrumentos congêneres aos convênios. A diferença entre esses dois instrumentos se deve à
particularidade que ocorre nos TPs, conforme se verá a seguir.
42.1. Enquanto convênio vem a ser um instrumento de cooperação celebrado entre dois órgãos
públicos, ou entre um órgão público e uma entidade privada (associação), no qual são previstos
direitos e obrigações recíprocos visando a realização de objetivos de interesse comum das partes,
Termo de Parceria vem a ser o nome dado ao instrumento firmado entre um órgão público e uma
entidade qualificada como Oscip, no qual são registrados os direitos e as obrigações das partes,
possibilitando à Oscip receber os recursos financeiros necessários para cumprir o objetivo
pretendido.
43. Daí, caber a vedação de pagamento de taxa de administração também nos casos de TP.
Logo, os agentes que atuaram para o pagamento de tais taxas incidiram em ato de gestão irregular,
uma vez que deixaram de cumprir o disposto no art. 63 da Lei 4.320/1964, que disciplina a liquidação
de despesas.
43.1. A liquidação é a etapa da despesa em que se verifica o direito adquirido pelo credor tendo
por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. É o momento de se verificar,
dentre outros aspectos, a origem e o objeto do que se deve pagar e a importância exata a ser paga.
Por outro lado, não é lícito liquidar despesa irregular. Mas mesmo assim os gestores municipais o
fizeram.
44. Logo, o argumento de que os agentes municipais não têm relação com os pagamentos
indevidos não se sustenta e deve ser rejeitado pelo TCU.
45. O argumento que não houve pagamento a título de taxa de administração é improcedente.
Os documentos contidos nas peças 37 e 38, os quais serviram de base para a tabela 3, demonstram os
casos em que houve pagamento real de taxa de administração nos TP. São, principalmente, os casos
em que o município de BC/BA pagou todos os valores constantes nos ofícios de requisição de
pagamentos a favor do CCBC feitos pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) daquele município,
que sempre incluíam despesas a título de “Taxas Operacionais e Administrativas”.
Tabela 3 – Requisições e pagamentos realizados nos TPs 23, 24 e 25/2011
Valor
Sol (R$)

Tx Adm Sol
(R$)

Peç
a, p.

138.927

1.318,65

183.248

1.710,36

162.026

1.575,33

167.990

1.621,89

169.539

1.644,36

161.347

1.532,94

,62

37,
56

,41

152.969

1.514,55

158.718

37,

1.571,47
1.200,00

37, 59

desconhec

162.026,

37, 63

1.575,33

167.990,

37, 67

1.621,89

169.539,

37, 71

1.644,36

161.347,

37, 77

1.532,94

152.969,

37, 81

1.514,55

158.718.

37, 85

1.571,47

167.707,

37,

desconhec

ida

08
37,

86
172.786

162.423,

31

82

,89

1.318,65

95
37,

78

,08

37, 55

95
37,

72

,31

138.927,

59
37,

68

,95

Tx Adm Pg
(R$)

93
37,

64

,95

Peça,
p.

62
37,

60

,59

Valor Pg
(R$)

89
37,
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Valor
Sol (R$)

Tx Adm Sol
(R$)

,40
159.349

Peç

161.439

(R$)

94

53

90/93

ida

37,

7.286,03

169.769

37,

7.681,24

185.619

9.019,43

193.551

8.823,79

196.946

8.910,86

196.698

8.899,63

121.332

8.515,02

,04

30

,52
,40

84
37,

130

4,58
121.146

8.502,02

,99

12

122.943

37,

8.633,50

123.286

37,

8.658,60

151.347

37,

11.078,68

120.566

37,

8.459,55

37,

8.891,86

.63

120.566,
81

37,
166

108.361

121.472,
63

37,

,01

171
106.777

7.816,18

108.763

7.961,54

109.454

8.012,14

,65
,47

01
65
79.615,3
9
37,

183
0,00

0

106.777,

37,
179

,68

108.361,

37,
175

1.491,6

20.000,0
0

163
121.472

123.286,
04

155

,81

122.943,
13

150

,02

121.146,
99

145

,04

121.324,
58

140

,13

162.171,

37,
136

109.454,
68

37,

1.491,60

187
109.454

8.012,14

,68

37,
191

19.660,

0,00

62
107.542

37,

7.872,14

,12
8.159,00

19.660,6
2

37,
199

111.460

80.121,3
6

195

78.721,3
6

37,

37,

89.748,9

desconhec
ida

37,
117

163.569,

desconhec
ida

113

88

122

37,

166.589,

37,

desconhec
ida

109
161.435,

37,
118

37,

161.435,

37,

desconhec
ida

105

30

114

,46

151.206,

37,

desconhec

37,
101

70

110
199.346

145.518,

37,

8.398,37

37, 97
ida

12

106

,49

137.823,
01

102

,71

Tx Adm Pg

p.

98

,34

Peça,

(R$)

1.200,00

,58

Valor Pg

a, p.

37,
121/125
37,
129
37,
135
37,
139
37,
144
37,
149
37,
154
37,
162
37,
166
37,
170
37,
174
37,
178
37,
182
37,
186
37,
190
37,
194
37,
198
37,

desconhec
ida
desconhec
ida
desconhec
ida
8.515,02
8.502,02
8.633,50
8.658,60
desconhec
ida
8.459,55
8.891,86
7.932,08
7.816,18
desconhec
ida
8.012,14
0,00
desconhec
ida
0,00
desconhec
ida
desconhec

484
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Valor
Sol (R$)

Tx Adm Sol
(R$)

,95
25.573,

Peç

78.782,

(R$)

204

6

203

ida

37,

6.565,20

30.516,

37,

2.233,85

101.594

7.982,14
8.002,14

107.925

7.900,21

107.933

7.900,78

8.002,3

79,23

8.002,3

79,23

,41

6
7

239

1

2.233,85

37,

0,00

37,

0,00

37,

0,00

37,

0,00

37,

79,23

37,

79,23

233
79.007,7

6

238

37,

8.002,31

37,

8.002,31

244

1

37,

228
79.002,0

37,

0,00

223
80.021,3

37,
234

,38

79.821,3

37,

37,

218

6

229

,61

30.516,8

37,

1.871,99

213

5

224
101.849

65.662,0

37,

37,
208

3

219

,85

25.573,4
4

214

85

Tx Adm Pg

p.

209

43

Peça,

(R$)

1.871,99

44

Valor Pg

a, p.

244

248

247
4.061,17

37,
251

8.002,3

79,23

1

37,

8.002,31

259
8.002,3

79,23

1

37,

8.002,31

263
8.002,3

79,23

1
8.002,3

37,

79,23

8.002,31

79,23

9.028,8

89,39

9.117,2

178,76

9.117,2

178,76

9.117,2

178,76

1

37,

8.002,31

37,

8.002,31

37,

9.028,86

37,

9.117,25

37,

9.117,25

37,

9.117,25

9.118,2

178,76

16.993,

37,

178,76

7.509,7

9.118,24

37,

338,93

16.993,3
6

7.490,9

37,

338,93

7.509,17

338,93

89,39

37,

178,76

37,

178,76

37,

178,76

37,

178,76

37,

178,76

37,

338,93

316
37,

6.144,64

321
7.490,9

37,

308

317

4

79,23

300

309

7

37,

296

300

36

79,23

290

297

4

37,

282

291

5

79,23

278

287

5

37,

274

279

5

79,23

270

275

6

37,

266

271
8.002,3

79,23

262

267

1

37,
258

37,
320

37,

6.571,44

desconhec
ida

37,

desconhec
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Valor
Sol (R$)

Tx Adm Sol
(R$)

Peç
a, p.

4

Valor Pg
(R$)

325
7.490,9

338,93

4

37,

7.274,2

178,76

7.490,9

37,

338,93

4.775,6

349,58

4.994,2

365,58

4.994,2

365,58

4.994,2

365,58

5.284,9

386,86

5

338,93

37,

6.514,95

37,

desconhec
ida

37,
340

4.775,65

346
4.775,6

37,

336
37,

349,58

ida

6.298,29

341

5

324
332

337

4

Tx Adm Pg
(R$)

7.490,94

332

9

Peça,
p.

desconhec
ida

37,

349,58

345
38,

4.775,65

38, 1

349,58

38,

4.994,23

38, 5

365,58

38,

4.994,23

38, 9

365,58

38,

4.994,23

38, 14

365,58

38,

5.284,94

38, 18

386,86

38,

5.284,94

38, 22

386,86

49.313,1

38, 29

472,64

51.881,6

38, 33

472,64

49.445,1

38, 37

472,64

22.398,1

38, 41

49.722,6

38, 44

472,64

48.560,8

38, 48

472,64

49.831,2

38, 52

472,64

48.536.3

38, 56

472,64

47.296,6

38, 60

472,64

48.425,0

38, 64

2

3

6

3

10

3

15

4

19
5.284,9

386,86

4

23
49.313,

472,64

15

38,
30

51.881,

472,64

65

5
38,

34
49.445,

472,64

15

5
38,

38

5
3

49.722,

472,64

48.560,

472,64

49.831,

472,64

48.536,

472,64

47.296,

472,64

61

38,
45

82

1
38,

49

25

2
38,

53

36

5
38,

57

63

6
38,

61
54.793,

523,06

64

3
38,

65
52.931,

524,07

32

9
38,

69
52.404,

518,86

84
52.404,

38,

518,86
546,85

38, 68

524,07

52.404,8

38, 72

518,86

52.404,8

38, 76

518,86

55.241,4

38, 82

546,85

4
38,

77
55.231.

52.931,3
2

73

84

desconhec
ida

4
38,
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Valor
Sol (R$)

Tx Adm Sol
(R$)

46
53.296,

Peç
(R$)

83

6

527,68

18

38,
87

60.837,

497,17

22
54.934,

38,

505,72

54.153,

38,

2.444,05
2.471,56

55.660,

2.518,35

55.964,

2.531,67

54.490,

2.484,14

56.687,

2.564,84

08

38,
38,

55.737,
34.512.
32.811,
32.729,
32.729,

2.003,51

32.370

2.003,51

32.290,

1.997,71

26.823,

1.963,51

215.037

10.000,00

15

91
70
,64
24.149,

1.767,75

40
24.354,

1.782,75

32
24.422,

1.787,75

62
23.973,

1.754,87

41
112.971

8.269,58

24.354,3

38,

2.003,51

38,

1.997,71

38,

1.963,51

38,

0,00

38,

1.767,75

38,

1.782,75

38,

1.787,75

38,

1.754,87

38,

desconhec

175
23.973,4

1
38,

2.003,51

171
24.422,6

38,

38,

167

2

182

2.029,83

163
24.149,4

38,

38,

159
161.942,

2

176

2.029,83

155
26.823,7

38,

38,

151

0

172

2.035,83

147

32.290,9

38,

38,

143

85

168

2.160,31

137

0

164

38,

132

32.370,1

38,

desconhec
ida

128

1

160

desconhec
ida

38,

32.370,1

38,

ida

122

5

156

desconhec

38,

32.729,7

38,

ida

118

5

152

desconhec

38,
114

1

38,

ida

110

32.729,7

38,

desconhec

38,

32.811,6

38,

ida
38,

106

1

148

15

102

7

144
32.370

desconhec

34.512,2

38,

2.029,83

38,

1

138

71

49.362,5

50.367,0

38,

2.029,83

2.444,05

9

133

71

38, 96

49.301,8

38,

2.035,83

54.153,9

6

129

67

desconhec
ida

47.336,6

38,

2.160,31

38, 94

3

123

21

53.544,6

1

38,

2.521,86

497,17

44.726,1

38,

119

70

38, 90

7

115

63

60.837,2

48.828,0

38,
111

03

527,68

7
38,

107

52

38, 86

0

103

26

53.296,1

4

98
54.626,

Tx Adm Pg
(R$)

2

95

90

Peça,
p.

8

91

12

Valor Pg

a, p.

181
90.000,0
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Valor
Sol (R$)

Tx Adm Sol
(R$)

,61
31.131,
29.448,

Tx Adm Pg
(R$)

186

0

185

ida

38,

2.155,65

22.788,4
8

38,
196

29.858,

Peça,
p.

191

54

Valor Pg
(R$)

2.278,85

60

38

Peç
a, p.

2.185,65

21.556,4
8

38,
201

0,00

38,

0,00

38,

0,00

195
27.672,7

3

38,
190

200

Fonte: peças 37 e 38
Legendas: Valor solicitado; Taxa de administração solicitada; Valor pago pelo município; Taxa de
administração paga pelo município

46. A tabela acima evidencia três situações distintas em relação ao pagamento da taxa de
administração:
a) na primeira situação a taxa de administração não foi paga pela prefeitura de BC/BA.
Nesses casos, tomando-se por exemplo o Ofício 093/2016 – SMS, de 16/2/2016 (peça 38, p. 196), esse
ofício solicitou o valor de R$ 21.556,48 como “valor bruto da folha” e R$ 2.155,65 como valor para
“despesas operacionais e administrativas” (taxa de administração, na realidade), entre outros
valores, totalizando pedido de R$ 29.448,54. Houve pagamento de R$ 21.556,48, conforme demonstra
o extrato juntado à peça 38, p. 195. Nesse caso, observa-se que o valor pago cingiu-se ao valor bruto
da folha. Portanto, não houve pagamento a título de taxa de administração;
a.1) tome-se como segundo exemplo o Ofício 0102/2016 – SMS, de 2/3/2016 (peça 38, p.
201). Esse, solicitou o valor de R$ 21.856,48 como “valor bruto da folha” e R$ 2.185,65 como valor
para “despesas operacionais e administrativas”, entre outros valores, totalizando R$ 29.858,38.
Houve pagamento de R$ 27.672,73 (peça 38, p. 200), que não correspondeu ao “valor bruto da
folha”. Se se deduzir R$ 2.185,65 de R$ 29.858,38, obtém-se o valor de R$ 27.672,73, correspondente
ao valor pago, mas sem o pagamento a título de taxa de administração. Nesse caso, o valor que seria
taxa de administração foi glosado;
b) na segunda situação houve pagamento real a título de taxa de administração. Tomandose como exemplo o Oficio 0535/2015 SMS, de 13/10/2015 (peça 38, p. 182), a SMS solicitou
R$ 17.548,65 para “valor bruto da folha” e R$ 1.754,87 para “despesas operacionais e
administrativas”, entre outros itens, totalizando R$ 23.973,41. Cópia de extrato bancário juntado à
peça 38, p. 181, demonstra que houve pagamento no valor exato de R$ 23.973,41, valor que inclui a
taxa de administração. Portanto, nesse caso, a taxa foi efetivamente paga;
c) na terceira situação não é possível definir se houve pagamento de taxa de
administração. Tome-se como exemplo o Ofício 0578/2015 – SMS, de 10/11/2015, que solicitou valor
de R$ 82.695,77 como “valor bruto da folha” e R$ 8.269,58 como valor para “despesas operacionais
e administrativas”, entre outros valores, totalizando pedido de R$ 112.971,61 (peça 38, p. 186). Em
relação a esse ofício, houve pagamento de R$ 90.000,00 (peça 38, p. 185). Diferentemente da
primeira situação, não corresponde ao “valor bruto da folha”. É superior a este valor, mas não se
pode garantir que não tenha alcançado o valor do item “despesas operacionais e administrativas”,
porque, a rigor, não se sabe quais itens do ofício de requisição foram atendidos e quais deixaram de
ser.
47. Em resumo, somente se pode falar em dano ao erário no caso de comprovado pagamento
de taxa de administração, cujos valores apurados estão parcialmente apontados na tabela 3. Nos
casos onde não se tem certeza do pagamento da referida taxa, esta não deve ser considerada paga,
portanto, sem dano ao erário.
48. Ademais, os débitos apontados na instrução precedente (peça 58), que tiveram por base a
tabela juntada à peça 55, vão além dos obtidos com base nas peças 37 e 38, pois incluem valores que
constam nas peças 22, 23, 24, 25, 26 e 27. Na maioria dos débitos referenciados nessas peças,
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aplicou-se a taxa média de 5% sobre o valor requerido pela SMS, haja vista a falta de discriminação
de itens de despesas nos ofícios de requisição. No entanto, é temerário afirmar que houve, de fato,
pagamento dessas taxas, na média de 5%.
48.1. Na peça 22, p. 55, por exemplo, consta que houve um pagamento de R$ 89.153,56, onde
havia pedido solicitado de R$ 155.686,34, composto por “valor bruto da folha”, de R$ 113.963,31,
por taxa de administração, de R$ 11.396,33, entre outros itens (peça 21, p. 15). Observa-se que o
valor efetivamente pago ao CCBC foi menor até do que o valor bruto da folha. Então, não houve
pagamento da taxa de administração, embora a instrução anterior tenha apontado que houve, no
montante de R$ 11.396,33 (peça 58, p. 14).
Valor
Tx
P
Valor
P
Tx
T
Data
Sol
Adm Solic
eça, p. Pg
eça, p.
Adm Pg
P
Pg
(R$)
(R$)
(R$)
(R$)
11.396
2
89.153,5
2
0,00
2
26/1
155.68
,33
1,
15
6
2,
55
3
2/2013
6,34
49. Além das taxas efetivamente pagas apontadas na Tabela 3, que tiveram como base de
dados as peças 37 e 38, também nas peças 22 a 27 há pagamentos confirmados de taxa de
administração, conforme demonstrado na Tabela 4.
Tabela 4 – Outras requisições e pagamentos de taxas de administração realizados nos TPs
Valor
Tx
P
Valor
P
Tx
T
Data
Sol
Adm Sol
eça, p. Pg
eça, p.
Adm Pg
P
Pg
(R$)
(R$)
(R$)
(R$)
169.12
12.38
2
140.00
2
?
2
23/5
8,84
0,31
2, 26
0,00
2, 25
3
/2013
160.99
11.78
2
120.00
2
?
2
25/6
8,30
5,15
2, 33
0,00
2, 29
3
/2013
155.68
11.39
2
113.96
2
?
2
26/1
6,54
6,33
1, 15
3,31
2, 58
3
2/2013
307.53
22.51
2
153.76
2
?
2
30/1
7,02
1,86
3, 6
8,51
3, 5
3
/2014
8.690,6
636,1
2
8.690,6
2
636,
2
20/3
5
6
3, 23
5
3, 22
16
3
/2014
151.34
11.07
2
110.78
2
?
2
26/3
7,02
8,68
3, 28
6,76
3, 26
3
/2014
4.283,5
313,5
2
4.283,5
2
313,
2
15/5
8
6
1, 4
8
4,17
56
4
/2013
5.036,3
368,6
2
5.036,3
2
368,
2
12/7
1
6
4,21
1
4, 20
66
4
/2013
9.526,1
697,3
2
4.763,0
2
?
2
30/1
7
2
5, 6
9
5, 5
4
/2014
8.321,8
609,1
2
8.321,8
2
609,
2
15/4
0
6
5, 17
0
5, 16
16
4
/2014
4.775,6
349,5
2
4.775,6
2
349,
2
10/6
5
8
5, 26
5
5, 25
58
4
/2014
4.775,6
349,5
2
4.775,6
2
349,
2
14/7
5
8
5, 30
5
5, 29
58
5
/2014
4.775,6
349,5
2
4.775,6
2
349,
2
15/8
5
8
5, 37
5
5, 36
58
5
/2014
52.110,
2.357,
2
52.110,
2
2.35
2
14/3
77
76
6,12
77
6, 11
7,76
5
/2013
49.655,
2.246,
2
49.655,
2
2.24
2
3/6/
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Valor
Sol
(R$)
50
46.072,
26
49.322,
36
68.346,
32
68.346,
32
24.186,
18
23.667,
06
38.175,
52

Tx
Adm Sol
(R$)
67
3.372,
51
3.610,
42
5.002,
98
5.002,
98
1.770,
44
1.732,
44
2.428,
46

P
eça, p.

Pg

Valor

1, 17

50

P
eça, p.

(R$)
2
6,25

46.072,
26

2
6,30

49.322,

2

34.173,

2

29.181,

2
18
06
2

2

0,00

2

1.77
0,44

2
7,26

38.175,
52

5
5
5

5

7, 22
23.667,

P

5

7, 18
24.186,

2
7,27

2
7, 5

77

3, 23

2
6,28

16

7, 19

2
6,24

36

7, 6

7,34

6, 21

Tx
Adm Pg
(R$)
6,67
3.37
2,51
3.61
0,42
0,00

5
1.73

2,44
2

7,33

5
2.42

8,46

5

T
Pg

Data

2013
2
12/7
/2013
2
26/8
/2013
2
30/1
/2014
2
17/2
/2014
2
20/3
/2014
2
15/4
/2014
2
10/6
/2014

Fonte: peças 21, 22, 23, 23, 24, 25, 26 e 27

50. Dessa forma, os responsáveis têm razão em contestar, mas apenas em parte, os
pagamentos de taxa de administração. Portanto, permanecem os débitos nos casos em que os
pagamentos foram demonstrados.
51. Os responsáveis têm razão, também em parte, em contestar os pagamentos anteriores a
setembro de 2011, uma vez que os TPs foram firmados para viger a partir de 1º/7/2011 (peças 9, 10 e
11, p. 10). Logo, os pagamentos anteriores à competência de julho/2011 não devem ser considerados
para efeitos de apuração de dano ao erário.
52. Assim, os débitos confirmados de pagamentos de taxa de administração são os seguintes:
Tabela 5 - Responsáveis solidários: Centro Comunitário de Barra do Choça, Edvânia Mendes de Lima,
Claudinei Alves Leite, Nilda Gomes de Oliveira e Mário Sérgio Cortes Amorim

Valor
(R$)

Data
17/01/201
1.532,94

2

Termo
parceria
23/2011

de

Evidência
Peça

37,

Peça

38,

Peça

37,

Peça

37,

Peça

38,

Peça

38,

Peça
p. 301
Peça
p. 309

37,

p. 77

17/01/201
546,85

2

24/2011

p. 83

24/02/201
1.514,55

2

23/2011

p. 82

19/03/201
1.571,47

2

23/2011

p. 86

14/02/201
527,68

2

25/2011

p. 87

25/2011

p. 91

19/03/201
497,17

2

178,76

2

178,76
6.548,18

2

14/02/201
24/2011
19/03/201
24/2011

37,

Tabela 6 - Responsáveis solidários: Centro Comunitário de Barra do Choça, Edvânia Mendes de Lima,
Paulo Barros da Silva, Nilda Gomes de Oliveira e Gislaine Dias Di Lauro
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Valor
(R$)

Data
11/03/201
7.932,08 5

Termo
parceria

de

Evidência
Peça 37, p. 171

23/2011
22/04/201

7.816,18 5

Peça 37, p. 175
23/2011

18/06/201
8.012,14 5

Peça 37, p. 183
23/2011

13/04/201
1.997,71 5

Peça 38, p. 156
25/2011

12/05/201
1.963,51 5

Peça 38, p. 160
25/2011

17/06/201
1.767,75 5

Peça 38, p. 160
25/2011

11/03/201
386,86 5
29.876,2

Peça 38, p. 23
24/2011

3
Tabela 7 - Responsáveis solidários: Centro Comunitário de Barra do Choça, Izabel Sérgio Sampaio,
Paulo Barros da Silva, Nilda Gomes de Oliveira e Gislaine Dias Di Lauro

Valor
(R$)

Data
12/11/201
1.871,99 5

Termo
parceria

de

Evidência
Peça 37, p. 209

23/2011
22/12/201

2.233,85 5

Peça 37, p. 219
23/2011

12/08/201
1.782,75 5

Peça 38, p. 172
25/2011

16/09/201
1.787,75 5

Peça 38, p. 176
25/2011

15/10/201
1.754,87 5
9.431,21

Peça 38, p.182
25/2011

Tabela 8 - Responsáveis solidários: Centro Comunitário de Barra do Choça, Edvânia Mendes de Lima,
Paulo Barros da Silva, Nilda Gomes de Oliveira e Mário Sérgio Cortes Amorim

Valor
(R$)

Data
19/08/201
1.318,65 1

Termo
parceria

Peça 37, p. 56

17/10/201

Peça 37, p. 64
23/2011

21/11/201
1.621,89 1

Peça 37, p. 68
23/2011

20/12/201
1.644,36 1

Peça 37, p. 72
23/2011

15/08/201
1

Peça 37, p. 274
24/2011

23/09/201
89,39
178,76

Evidência

23/2011

1.575,33 1

79,23

de

1
27/10/201

Peça 37, p. 279
24/2011
24/2011

Peça 37, p. 287
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1
21/12/201
178,76

1

Peça 37, p. 291
24/2011

17/01/201
178,76

2

Peça 37, p. 297
24/2011

21/06/201
338,93

2

Peça 37, p. 317
24/2011

14/09/201
338,93

2

Peça 37, p. 332
24/2011

17/08/201
472,64

1

524,07

1

518,86

1

518,86

1

Peça 38, p. 61
25/2011

11/10/201

Peça 38, p. 69
25/2011

11/11/201

Peça 38, p. 73
25/2011

15/12/201

Peça 38, p. 77
25/2011

12/06/201
2.444,05 2
12.021,4

Peça 38, p. 98
25/2011

7
Tabela 9 - Responsáveis solidários: Centro Comunitário de Barra do Choça, Edvânia Mendes de Lima,
Paulo Barros da Silva, Nilda Gomes de Oliveira e Marlúcia Teixeira Rocha

Valor
(R$)

Data
15/05/201
313,56

3

Termo
parceria

4

349,58

4

349,58

4

349,58

4

24/2011
Peça 25, p. 16
24/2011
10/06/201

Peça 25, p. 25
24/2011

14/07/201

Peça 25, p. 29
24/2011

15/08/201

Peça 25, p. 36
24/2011

14/03/201
2.357,76 3

Peça 26, p. 11
25/2011

13/06/201
2.246,67 3

Peça 26, p. 21
25/2011

26/08/201
3.610,42 3

Peça 26, p. 28
25/2011

15/04/201
1.732,44 4

Peça 27, p. 26
25/2011

10/06/201
2.428,46 4

Peça 27, p. 33
25/2011

17/09/201
8.515,02 4

Peça 37, p. 136
23/2011

10/10/201
8.502,02 4
8.633,50

Evidência
Peça 24, p 17

15/04/201
609,16

de

19/11/201

Peça 37, p. 140
23/2011
23/2011

Peça 37, p. 145
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4
17/12/201
8.658,60 4

Peça 37, p. 150
23/2011

15/01/201
8.459,55 5

Peça 37, p. 163
23/2011

20/02/201
8.891,86 5

Peça 37, p. 167
23/2011

12/09/201
349,58

4

Peça 37, p. 346
24/2011

09/10/201
349,58

4

365,58

4

365,58

4

365,58

5

386,86

5

Peça 38, p. 2
24/2011

13/11/201

Peça 38, p. 6
24/2011

17/12/201

Peça 38, p.10
24/2011

15/01/201

Peça 38, p. 15
24/2011

12/02/201

Peça 38, p. 19
24/2011

12/09/201
2.160,31 4

Peça 38, p. 129
25/2011

13/10/201
2.035,83 4

Peça 38, p. 133
25/2011

17/12/201
2.029,83 4

Peça 38, p. 138
25/2011

20/01/201
2.029,83 5

Peça 38, p. 144
25/2011

12/02/201
2.003,51 5

Peça 38, p. 148
25/2011

09/03/201
2.003,51 5
80.453,3

Peça 38, p. 152
25/2011

4
Tabela 10 - Responsáveis solidários: Centro Comunitário de Barra Choça, Edvânia Mendes de Lima,
Paulo Barros da Silva, Hélia Silva Gomes de Almeida e Marlúcia Teixeira Rocha

Valor
Data
Termo
de
Evidência
(R$) 636,16
20/03/201 parceria
23/2011
Peça 23, p. 22
12/07/201
Peça 24, p. 20
368,66 4
24/2011
12/07/201
Peça 26, p. 24
3.372,51 3
25/2011
3
20/03/201
Peça 27, p. 22
1.770,44
25/2011
6.147,77 4
53. Consequentemente, a alegação de que que não houve pagamento a título de taxa de
administração não deve ser acolhida pelo Tribunal. Com isso, os responsáveis devem ser condenados
a restituir R$ 144.478,20 ao FNS, em valores nominais, conforme a soma dos valores apontados no
parágrafo anterior.
Razões de Justificativa dos gestores municipais de Barra do Choça/BA
Mário Sérgio Cortes Amorim, ex-secretário municipal de saúde
Irregularidade: ausência de efetiva criação de Comissão de Avaliação para monitorar a
execução dos Termos de Parcerias 23/2011, 24/2011, 25/2011 e 26/2011
54. Primeiramente, a defesa do responsável contesta-se a afirmação de que houve o ato de
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omitir dolosamente quanto ao dever legal de criação da comissão de avaliação, uma vez que em
momento algum deixou de se fiscalizar, acompanhar e controlar a execução dos TPs. A defesa
argumenta que é importante considerar que se trata de um município no interior da Bahia que possui
uma limitação técnica muito grande e que erros formais em determinadas situações não podem ser
caracterizados de forma objetiva como ato doloso; para isso se teria que demonstrar qual o benefício
que se traria para o secretário em deixar de fazê-lo; o que está demonstrado em todos os autos do
processo é que sempre houve o acompanhamento da execução dos serviços, tendo o município
nomeado uma pessoa responsável para tal, o Sr. Marco Antônio Oliveira (peça 164, p. 23);
55. Segundo a defesa, pesar de formalmente não ter sido nomeada essa comissão de
avaliação, de fato sempre ocorreu o controle e acompanhamento por parte do município e todas as
contas eram encaminhadas também para o Conselho Municipal de Saúde, que possuía total acesso às
contas que eram apresentadas pelo CCBC (peça 164, p. 25).
56. De acordo com a defesa apresentada, em momento algum houve ato doloso por parte do
gestor da Secretaria de Saúde, muito menos houve falta de acompanhamento dos membros que fariam
parte dessa comissão. De forma isolada, cada um fez a sua parte no acompanhamento e fiscalização,
estando, dessa forma, esclarecido este tópico (peça 164, p. 26).
Análise
57. A nomeação de um servidor municipal para acompanhar a execução dos TP não atende ao
comando do art. 11, §§ 1º e 2º, da Lei 9.790/1999, do art. 20, parágrafo único, do Decreto 3.100/1999
e da Cláusula Terceira, item II, letra “e”, dos TPs firmados entre o município de BC/BA e o CCBC.
Art. 11. A execução do objeto do Termo de Parceria será acompanhada e fiscalizada por órgão do Poder
Público da área de atuação correspondente à atividade fomentada, e pelos Conselhos de Políticas Públicas das
áreas correspondentes de atuação existentes, em cada nível de governo.
§ 1o Os resultados atingidos com a execução do Termo de Parceria devem ser analisados por comissão
de avaliação, composta de comum acordo entre o órgão parceiro e a Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público.
§ 2o A comissão encaminhará à autoridade competente relatório conclusivo sobre a avaliação procedida.
Art. 20. A comissão de avaliação de que trata o art. 11, § 1º, da Lei nº 9.790, de 1999, deverá ser
composta por dois membros do respectivo Poder Executivo, um da Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público e um membro indicado pelo Conselho de Política Pública da área de atuação
correspondente, quando houver.
Parágrafo único. Competirá à comissão de avaliação monitorar a execução do Termo de Parceria.
e - Criar Comissão de Avaliação para este Termo de Parceria, composta por dois representantes do
parceiro público, um da Oscip e um do Conselho Municipal de Saúde;

58. O Sr. Mário Sérgio Cortes Amorim se omitiu quanto à obrigação prevista nos dispositivos
mencionados no parágrafo anterior, isto é, de criar uma comissão de avaliação das parcerias
firmadas. Como secretário municipal de saúde, cabia a ele, gestor da pasta e signatário dos termos
das parcerias, providenciar a efetiva instituição da comissão de avaliação.
59. Embora a defesa alegue que não houve dolo do agente municipal, este tinha ciência da
obrigação de criar a referida comissão, mas não a fez. Além de a obrigação constar na Lei
9.790/1999, no Decreto 3.100/1999 e nos próprios TPs, este gestor foi alertado pela Procuradoria
Jurídica daquele município, conforme parecer assente na peça 1, p. 107, em tópico intitulado naquele
parecer como “do controle das parcerias”, cientificando-o da necessidade da criação da Comissão de
Avalição. Portanto, houve vontade livre e consciente no sentido de se omitir quanto ao dever legal de
criação da referida comissão.
60. Consequentemente, esta razão de justificativa deve ser rejeitada pelo TCU.
Irregularidade: celebração dos TPs 23/2011, 24/2011, 25/2011 e 26/2011 com o Centro
Comunitário Barra do Choça para mera intermediação de mão de obra
61. Segundo a defesa do responsável, em um Acórdão do Tribunal Regional do Trabalho
(TRT), que tratou de uma ação proposta pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) contra o Centro
Comunitário de saúde, sobre esses mesmos termos de parceria, aquele Tribunal decidiu que não
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houve ilegalidade nos termos de parceria firmados pelo CCBC (peça 167, p. 26-27).
62. De acordo com a defesa, naquela Ação Civil Pública movida pelo MPT restou
comprovado que não houve terceirização ilegal e que na execução dos Termos de Parceria houve
execução conjunta de ações objetivando o atingimento do objetivo final proposto (peça 167, p. 32).
Análise
63. Nada obstante a prolação de sentença na Justiça do Trabalho, a sentença proferida pelo
juízo cível, sob qualquer fundamento, não vincula a decisão proferida pelo TCU. Apenas a sentença
absolutória no juízo criminal fundada no reconhecimento da inexistência material do fato ou na
negativa de autoria tem habilidade para impedir a responsabilização civil e administrativa do agente
(Enunciado do Acórdão 940/2019-2ª Câmara, rel. Aroldo Cedraz).
64. A jurisprudência desta Corte de Contas somente admite que processos judiciais vinculem o
TCU em caso de sentenças em processos penais em casos de absolvição do réu, seja por negativa de
autoria, seja pelo fato de a ação não constituir crime. Veja-se, a propósito, excerto do voto proferido
pelo ministro relator Aroldo Cedraz no Acórdão 940/2019-2ª Câmara:
9.Ora, as alegações do recorrente não encontram respaldo na jurisprudência desta Corte de Contas, que
reiteradamente tem reforçado o princípio da independência da sua jurisdição, uma vez que o TCU possui
competências próprias estabelecidas pela Constituição Federal em seu art. 71 e por sua Lei Orgânica, não
havendo falar em vinculação à norma na instância penal, excetuando-se julgamentos que reconheçam a
negativa de autoria do fato. E a tese da independência entre as instâncias administrativa e penal encontra-se
sufragada pelo STF, a teor dos Mandados de Segurança 21.948-RJ e 23.625-DF.
10.Para efeito de apuração de conduta antijurídica, é pacífico o entendimento do TCU ao reconhecer
que inexiste litispendência entre processo desta Corte de Contas e outro que trate do mesmo assunto, em
tramitação no Poder Judiciário, conforme deliberado também por esta Segunda Câmara no Acórdão
10.042/2015 e pelo Plenário no Acordão 1.512/2015, das relatorias do eminente Ministro-Substituto Marcos
Bemquerer Costa e do ilustre Ministro Bruno Dantas, respectivamente.
11.No voto condutor do Acórdão 30/2016-Plenário, o Tribunal deixou assentado que “o princípio da
independência das instâncias permite ao TCU apreciar, de forma plena, a boa e regular gestão dos recursos
públicos federais, mesmo nos casos em que as irregularidades também estejam sendo apuradas em outras
instâncias administrativas ou judiciais. O juízo administrativo só se vincula ao penal quando neste último é
afirmada, categoricamente, a inexistência do fato ou que o acusado não foi o autor do ilícito.”.

65. No caso em questão, o ex-secretário municipal de saúde permitiu a contratação da Oscip
para mera intermediação de mão de obra, atividade não prevista na Lei 9.790/1999, em especial no
art. 3º, parágrafo único.
Nessa função, ao assinar os TPs, e mesmo ao dar continuidade na
execução da avença, autorizando os pagamentos, ele permitiu que a Oscip se valesse do TP para
intermediação de mão de obra, cuja caracterização se deu, principalmente, pela cobrança de taxa de
administração, embora, às vezes, sob a denominação de “Taxas Operacionais e Administrativas”.
66. Assim, ocorreu negligência por parte do gestor municipal quanto às normas que tratam
dos TPs, que não preveem a possiblidade de utilização do TP para mera intermediação de mão de
obra, sendo que as relações pagamento apresentadas pela convenente deixaram evidente esta
situação.
67. Portanto, essas razões de justificativa também devem ser rejeitadas pelo TCU.
Irregularidade: ausência de efetiva análise de capacidade operacional do CCBC no concurso
de projeto que deu origem à celebração dos Termos de Parcerias
68. A defesa do Sr. Mário Sérgio Cortes Amorim apresentou razões de justificativa quanto a
esta irregularidade em conjunto com a defesa dos Srs./Sras. Jorge Amorim de Almeida, Martha de
Oliveira Filadelfo Andrade e Erildes Ramos dos Santos, membros da Comissão Julgadora de
Concursos de Projeto.
Análise
69. A ser realizada em conjunto, a seguir.
Jorge Amorim de Almeida, Martha de Oliveira Filadelfo Andrade e Erildes Ramos dos Santos,
membros da Comissão Julgadora de Concursos de Projeto
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Irregularidade: ausência de efetiva análise de capacidade operacional do CCBC no concurso
de projeto que deu origem à celebração dos Termos de Parcerias
70. De acordo com a defesa apresentada, foram obedecidos todos os ditames legais vigentes à
época para a celebração da parceria com a entidade do terceiro setor, e o fato de a entidade possuir
apenas comprovação de qualificação de serviços prestados junto ao próprio município não seria
motivo para a afirmação de que a mesma não possuía capacidade operacional para a execução dos
serviços, mesmo porque tal afirmação se desfaz pela própria comprovação de que todos os serviços
foram devidamente prestados e a comunidade de BC/BA fora beneficiada com os mesmos (peça 164,
p. 45).
71. Segundo a defesa, não há que se falar em falta de capacidade operacional para uma
entidade que sempre prestou serviços sociais desde a década de 1980, sendo de conhecimento público
a sua qualificação, comprovada em documentos que acompanharam o seu projeto vencedor do
Concurso de Projetos do qual participou (peça 164, p. 46).
Análises
72. À comissão do concurso de projetos cabia a competência para aferir a capacidade técnica
e operacional da Oscip, enquanto que cabia ao secretário de saúde homologar o concurso de projeto
e assinar os termos de parcerias.
73. De fato, não houve comprovação da execução de outros projetos condizentes com o objeto
do ajuste celebrado pelo município de BC/BA com o CCBC. No atestado de capacidade técnica foi
mencionada apenas a parceria com o município. Entretanto, há de se considerar o aspecto regional,
circunscrito ao próprio município, de autuação do CCBC, de modo que não seria improvável não
haver comprovação de serviços prestados para outros órgãos públicos.
74. Assim, embora os agentes municipais não tenham realizado análise da capacidade
operacional do CCBC, à época, descumprindo-se, assim, o art. 27, II, do Decreto 3.100/1999, as
razões de justificativa dos responsáveis podem ser acolhidas, haja vista que o CCBC não teria como
comprovar parceria com outras municipalidades e, os serviços prestados ao município de BC/BA, até
então, eram satisfatórios. Ademais, os serviços objeto dos referidos TPs foram prestados, não havendo
notícias de deficiência na prestação deles.
75. Por isso, essas razões de justificativa podem ser acolhidas pelo TCU.
Alegações de Defesa do Centro Comunitário de Barra do Choça e das senhoras Isabel Sérgio
Sampaio e Edvânia Mendes Lima
76. O CCBC e as Sras. Isabel Sérgio Sampaio e Edvânia Mendes Lima, ex-presidentes da
Oscip, apresentaram conjuntamente as seguintes alegações de defesa:
a) segundo a Carta Magna de 1988, as entidades privadas, mormente as sem finalidades
lucrativas, dentre as quais se destacam as Oscip, possuem um papel de atuação no âmbito da saúde
pública, ressaltando-se o compartilhamento de esforços dessas com os entes governamentais,
conforme arts. 197 a 199, que tratam da Saúde e autorizam a execução dos serviços de saúde, em
caráter complementar, por terceiros, em especial, por instituições filantrópicas (peça 167, p. 3);
b) o art. 24 da Lei 8.080/1990, os arts. 1° e 5° da Lei 9.637/1998 e o art. 9° da Lei
9.790/1999, atribuem ao Poder Público a faculdade de manter convênios com as entidades privadas
para participarem de forma complementar na gestão de serviços do Sistema Único de Saúde (peça
167, p. 3);
c) o próprio TCU já se manifestou em relação à matéria, estabelecendo que a contratação
de profissionais da saúde para a implementação do Programa de Saúde da Família (PSF) só pode se
dar de forma direta, através de concurso público, ou, alternativamente, mediante a celebração de
contrato de gestão com uma Organização Social ou através de termo de parceria com uma Oscip. Tal
posicionamento foi firmado pelo TCU ao examinar o TC 007.032/1999-4, no qual foi proferido o
Acórdão 1.146/2003-TCU-Plenário, relator Ministro Walton Alencar Rodrigues (peça 167, p. 5);
d) no que diz respeito à irregularidade informada nos ofícios de citação, vale destacar que
os documentos acostados não comprovam que o CCBC tenha se beneficiado do pagamento da taxa de
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administração, tampouco que suas ex-presidentes tenham se omitido quanto ao recebimento indevido
das respectivas taxas e muito menos que o termo de parceria firmado apresentou qualquer
irregularidade (peça 167, p. 6);
e) o CCBC, de maneira correta, elaborou regulamento próprio, tendo, inclusive,
apresentado Projeto, com a previsão dos recursos financeiros necessários para a execução do objeto
proposto para concorrer ao edital de licitação. Desta forma, considerando que os custos haviam sido
informados e, não havendo nada de escuso durante a contratação da Oscip, não há que se falar em
omissão por parte da ex-presidente, tampouco de pagamentos indevidos (peça 167, p. 6-7);
f) por outro lado, todos os detalhamentos de valores encaminhadas ao município através
de planilhas elaboradas pelo Centro não eram pagos em sua totalidade. Embora detalhado no Projeto
e cobrado nas planilhas de valores, o município não repassava a quantia referente às taxas de
administração (peça 167, p. 7);
g) os documentos carreados aos autos não fazem prova de que os demandados tenham
praticado qualquer ilícito, e mais, não há qualquer comprovação de que os TPs firmados entre o
Centro e o município de BC/BA apresentaram qualquer mácula. Ao contrário, obedeceram
estritamente aos ditames legais aplicáveis à espécie (peça 167, p. 7);
h) referente a esses mesmos TPs, o CCBC já esteve no polo passivo de uma Ação Civil
Pública intentada pelo MPT, o que se entende que já se fez coisa julgada em relação a essa discussão,
que deve gerar, inclusive, a extinção deste processo sem julgamento de mérito (peça 167, p. 9);
i) os demandados não causaram qualquer dano material, muito menos desvio de recurso
público a ensejar reparação, não encontrando substrato probatório uma devolução de algo que não
fora recebido (peça 167, p. 24);
j) não se comprovou qualquer ilicitude praticada pelos demandados, e nem poderia, posto
que nenhum ato ilícito foi praticado. Não há que se falar em condenação, uma vez que os demandados
não praticaram qualquer conduta ilícita ofensiva, bem como não violaram os princípios da
moralidade, e da impessoalidade (peça 167, p. 25);
k) é importante levar a conhecimento que, além dos muitos serviços prestados, o Centro
Comunitário também tem cedido, a título de comodato, uma grande estrutura física localizada no
centro daquela cidade, onde há mais de quinze anos funciona a Creche Municipal, sem nunca ter
havido qualquer contraprestação em dinheiro por tal contrato. Assim, demonstrado que não há razão
para afirmar que se causou qualquer prejuízo ao erário público municipal, muito pelo contrário, o
Centro sempre teve o zelo e o cuidado em buscar o progresso de sua cidade, uma vez que esse sempre
foi o seu objetivo (peça 167, p. 25);
l) ante o exposto, comprovado a falta de ilícito praticado, quer seja por parte do CCBC ou
ainda por suas ex-presidentes, requer o arquivamento do presente procedimento, considerando que,
por decisão em Acórdão do TRT, ficou julgado que a contratação ocorreu dentro dos ditames fixados
pela Lei 9.790/1999 e demonstrado não haver prejuízo ao erário, mesmo porque os valores solicitados
para fazer frente às obrigações dos TPs não foram transferidos em sua totalidade, sendo que o CCBC
solicitou mais de R$ 1.000.000,00 durante a vigência dos TPs que não lhe foram repassados.
Constatou-se que, apesar de terem sido solicitados valores referentes a pagamento de taxa de
administração, não foram atendidos (peça 167, p. 29).
Análises
77. O Ofício 2.894/2018-TCU/SECEX-BA, de 9/11/2018 (peça 70), que cuidou da notificação
do CCBC, informou que a citação do referido Centro decorreu do recebimento irregular de taxa de
administração por parte deste, qual taxa é vedada por reiteradas decisões do TCU. A defesa do CCBC
e de suas ex-dirigentes alega que não houve o pagamento de taxa de administração nos TPs 23, 24 e
25/2011, mas esta instrução já demonstrou que houve tais pagamentos em diversos momentos.
78.
Abstraindo-se o fato de ter sido firmado TP entre o município de BC/BA e o CCBC,
mesmo porque não foi objeto de citação da Oscip e das duas ex-dirigentes, as alegações de defesa
apresentadas não devem ser acolhidas pelo Tribunal.
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79. Ao contrário do alegado, os documentos acostados comprovam que o CCBC se beneficiou
do pagamento da taxa de administração, uma vez que vários pedidos de pagamentos feitos pela SMS
de BC/BA ao favor do CCBC, que continham itens especificando taxa de administração, foram pagos
integralmente pelo referido município. As ex-presidentes tinham ciência desses recebimentos
irregulares, mas se omitiram. Além disso, os TPs firmados apresentavam uma irregularidade bem
específica, qual seja a própria cobrança de taxa vedada pela legislação e pela jurisprudência do
TCU. Aliás, a irregularidade é tamanha, que chega a descaracterizar os TPs firmados, transformado
os instrumentos firmados em mera intermediação de mão de obra.
80. A apresentação de Projeto era condição necessária para formalização dos TPs, nos
termos do art. 3º da Lei 9.790/1999. Entretanto, não poderia ter havido previsão de taxa de
administração, pelos motivos já expostos. Logo, houve pagamentos indevidos para os quais as Sras.
Isabel Sérgio Sampaio e Edvânia Mendes Lima preferiram silenciar sobre eles, incidindo em omissão.
81. As ex-dirigentes do CCBC admitiram a cobrança da taxa indevida ao afirmarem que o
município não repassava a quantia referente às taxas de administração, embora essas taxas
estivessem detalhadas no Projeto e fossem cobradas nas planilhas de valores (peça 167, p. 7).
82. Não é verdade que todos os pedidos de valores encaminhadas ao município através de
planilhas elaboradas pelo CCBC não eram pagos em sua totalidade, conforme esta instrução já
demonstrou em diversos pagamentos da espécie, nos parágrafos 26 a 53.
83. Assim, não procede o argumento de que os documentos carreados aos autos não fazem
prova de que os demandados tenham praticado qualquer ilícito e que não há qualquer comprovação
de que os TPs firmados entre o CCBC e o município de BC/BA apresente qualquer mácula, porque
obedeceu estritamente aos ditames legais aplicáveis à espécie. Conforme se apontou anteriormente, a
cobrança de taxa de administração, ou de taxas similares, em TP, constitui ilícito e macula o
instrumento. Constitui ilícito porque é vedada, tanto pela legislação (art. 8º da IN/STN 1/97) como
pela jurisprudência do TCU (Acórdãos 158/2010-Segunda Câmara, relator Aroldo Cedraz; 191/2010Plenário, relator André de Carvalho; 429/2010-Segunda Câmara, relator Aroldo Cedraz;
1.903/2008- Segunda Câmara, relator Benjamin Zymler; 503/2007-Plenário, relator Benjamin
Zymler; 1.684/2007 -Segunda Câmara, relator Benjamin Zymler; 716/2006-Plenário, relator Marcos
Vinícius Vilaça; 1.386/2009-Plenário, relator André de Carvalho). Constitui mácula porque
descaracteriza o TP, sendo que, no caso em questão, transformou o instrumento em contrato de
intermediação de mão de obra.
84. Relativamente à mencionada Ação Civil Pública intentada pelo MPT, a Justiça do
Trabalhou decidiu (peça 167, p. 24) tão somente pela ausência de intermediação de obra. Não
abordou questão envolvendo pagamento a título de taxa de administração. Ademais, a rigor, devido
ao princípio da independência entre as instâncias, a sentença da Justiça do Trabalho não seria capaz
de ensejar o arquivamento deste processo sem julgamento do mérito nem mesmo se tivesse afirmado
que não houve cobrança de taxa de administração.
85. Por força da independência das instâncias, a existência, por si só, de ação judicial sobre
os fatos objeto de análise pelo TCU não gera relação de prejudicialidade a ensejar o arquivamento
dos autos nesta Corte
86. O TCU possui jurisdição e competência próprias estabelecidas pela CF e pela sua Lei
Orgânica (Lei 8.443/1992). Por isso, não obsta a sua atuação o fato de tramitar no âmbito do poder
judiciário ação penal, civil ou trabalhista, versando sobre o mesmo assunto, dado o princípio da
independência das instâncias.
87. Sobre esse tema, o STF tem apoiado a tese da independência entre as instâncias
administrativa e penal (Mandados de Segurança 26.969-DF e 25.880-DF), no que é acompanhado
pelo Superior Tribunal de Justiça (MS 7080-DF, MS 7138-DF e 7042-DF), corroborando, por
extensão, o entendimento esposado por esta Corte de Contas.
88. Nesse sentido são os Acórdãos 3.036/2015-TCU-Plenário, rel. Marcos Benquerer;
10.042/2015-TCU-2ª Câmara, rel. Marcos Benquerer; 7.752/2015-TCU-1ª Câmara, rel. José Múcio
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Monteiro; 7.475/2015-TCU-1ª Câmara, rel. José Múcio Monteiro; 7.123/2014-TCU- ª Câmara, rel.
Bruno Dantas; 2.743/2019-TCU-2ª Câmara, rel. Marcos Benquerer.
89. Assim, não cabe o arquivamento do processo, conforme solicitado pela defesa dos
responsáveis, considerando que a existência, por si só, de ação judicial sobre os fatos objeto de
análise pelo TCU não gera relação de prejudicialidade a ensejar o arquivamento dos autos nesta
Corte de Contas
90. Por último, apesar de os serviços na área de saúde prestados pelo CCBC à população
barrachosense ser louvável, não se pode admitir a cobrança de taxas indevidas, vedadas pelo TCU e
pela legislação, nem pode os serviços fornecidos serem usados como moeda de troca para o
recebimento de um benefício irregular a ser pago pelo poder público.
91. Destaque-se a responsabilização das duas ex-presidentes do CCBB encontra amparo na
Súmula TCU 286, segundo a qual, 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.
92. Por tudo isso, as alegações de defesa apresentadas pela defesa do CCBC e das senhoras
Isabel Sérgio Sampaio e Edvânia Mendes Lima devem ser rejeitadas pelo Tribunal. Por via de
Consequência, essas pessoas devem ser condenadas a ressarcir o FNS dos pagamentos irregulares.
CONCLUSÃO
93. As análises efetuadas no capítulo Exame Técnico permitiram a confirmação das
irregularidades apontadas no parágrafo dez desta instrução, aquelas mesmas já apontadas na
instrução à peça 28, quais sejam:
a) fragilidade na fiscalização das avenças, isto é, ausência de efetiva criação de Comissão
de Avaliação para monitorar a execução dos Termos de Parcerias 23/2011, 24/2011, 25/2011 e
26/2011 (itens 54 a 59);
b) contratação irregular de Oscip para intermediação de mão de obra, ou seja, celebração
dos TPs 23, 24, 25 e 26/2011 com o CCBC para mera intermediação de mão de obra (itens 60 a 66);
c) inexistência de análise da capacidade operacional da entidade e ausência de requisitos
legais para celebração de parceria com o poder público, caracterizada pela ausência de efetiva
análise de capacidade operacional do CCBC no concurso de projeto que deu origem à celebração dos
Termos de Parcerias (itens 68 a 74) e
d) pagamento efetivo de taxa de administração (itens 22 a 53 e 76 a 91).
94. Quanto aos itens “a” e “b” do parágrafo anterior, as razões de justificativa apresentadas
pela defesa do Sr. Mário Sérgio Cortes Amorim devem ser rejeitadas pelo TCU.
95. Quanto ao item “c”, as razões de justificativa apresentadas pela defesa dos Srs./Sras.
Mário Sérgio Cortes Amorim, Jorge Amorim de Almeida, Martha de Oliveira Filadelfo Andrade e
Erildes Ramos dos Santos podem ser acolhidas pelo TCU, não obstante a ausência de efetiva análise
de capacidade operacional do CCBC no concurso de projeto.
96. Relativamente ao item “d”, todas as alegações de defesa apresentadas devem ser
rejeitadas pelo Tribunal, haja vista que efetivamente houve pagamento a título de taxa de
administração. Ademais, inexistem nos autos elementos que demonstrem suas boas-fés 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 às suas
condenações em débito e à aplicação, individualmente, da multa prevista no art. 57 da Lei
8.443/1992.
97. Consequentemente, o Tribunal deve rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo
Centro Comunitário de Barra do Choça e pelos responsáveis Claudinei Alves Leite, Edvânia Mendes
de Lima, Gislaine Dias Di Lauro, Hélia Silva Gomes de Almeida, Izabel Sergio Sampaio, Marco
Antônio Oliveira, Mário Sérgio Cortes Amorim, Marlúcia Teixeira Rocha, Nilda Gomes de Oliveira e
Paulo Barros da Silva, julgar irregulares as suas contas, condená-los solidariamente em débito, na
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medida de suas participações, e aplicar-lhes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992.
98. Em face da análise promovida nos itens 57 a 59 e 63 a 66, propõe-se rejeitar as razões de
justificativa apresentadas pelo Sr. Mário Sérgio Cortes Amorim, uma vez que não foram suficientes
para sanear as irregularidades a ele atribuídas, de modo que suas contas devem ser julgadas
irregulares. Propõe-se, ainda, em atendimento ao disposto no parágrafo único do art. 19 da Lei
8.443/1992, a aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, do mesmo normativo legal.
99. Em face da análise promovida nos itens 72 a 74, propõe-se acolher as razões de
justificativas apresentadas pelo Sr. Jorge Amorim de Almeida e pelas Sras. Martha de Oliveira
Filadelfo Andrade e Erildes Ramos dos Santos, uma vez que foram suficientes para sanear as
irregularidades a ele/elas atribuídas
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
100. Registre-se, oportuno que:
a) em 31/5/2016, o Departamento de Políticas de Justiça do Ministério da Justiça e
Segurança Pública (peça 39) solicitou que, ao final do presente processo, lhe seja remetida a decisão
para fim de avaliar se o Centro Comunitário Barra do Choça deve ser desqualificado enquanto Oscip;
b) o Ministério Público entrou com ação civil pública por ato de improbidade, conforme
processo 7968-30.2016.4.01.3307 – Justiça Federal – Seção Judiciária da Bahia – Subseção
Judiciária de Vitória da conquista (peça 54). Processo ainda não julgado nesta data de 15/10/2019.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
101. Diante do exposto, submeto os autos à consideração superior, propondo ao Tribunal:
a) rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Centro Comunitário de Barra do
Choça (CNPJ 13.273.909/0001-65) e pelos Srs./Sras. Claudinei Alves Leite (CPF 379.490.635-72),
Edvânia Mendes de Lima (CPF 218.867.548-70), Erildes Ramos dos Santos (CPF 928.997.735-34),
Gislaine Dias Di Lauro (CPF 003.579.695-29), Hélia Silva Gomes de Almeida (CPF 018.247.305-86),
Izabel Sérgio Sampaio (CPF 962.855.245-72), Jorge Amorim de Almeida (CPF 573.102.625-49),
Marco Antônio Oliveira (CPF 444.822.485-68), Mário Sérgio Cortes Amorim (CPF 573.099.655-15),
Marlúcia Teixeira Rocha (CPF 014.964.235-00), Martha de Oliveira Filadelfo Andrade (CPF
393.651.745-20), Nilda Gomes de Oliveira (CPF 660.454.365-04) e Paulo Barros da Silva (CPF
401.578.735-87);
b) rejeitar parcialmente as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Mário Sérgio
Cortes Amorim (CPF 573.099.655-15);
c) acolher as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Jorge Amorim de Almeida (CPF
573.102.625-49) e pelas Sras. Martha de Oliveira Filadelfo Andrade (CPF 393.651.745-20) e Erildes
Ramos dos Santos (CPF 928.997.735-34);
d) com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea “b” e “c”, § 2º, da Lei
8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1º, inciso I, 209, incisos II e III, §
5º, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, que sejam julgadas irregulares as contas do Centro
Comunitário de Barra do Choça (CNPJ 13.273.909/0001-65), entidade convenente, das Sras. Edvânia
Mendes de Lima (CPF 218.867.548-70) e Izabel Sérgio Sampaio (CPF 962.855.245-72), presidentes
da entidade convenente, dos Srs./Sras. Mário Sérgio Cortes Amorim (CPF 573.099.655-15), Gislaine
Dias Di Lauro (CPF 003.579.695-29) e Marlúcia Teixeira Rocha (CPF 014.964.235-00),
secretário(as) municipais de saúde de Barra do Choça/BA, dos Srs. Claudinei Alves Leite (CPF
379.490.635-72), Marco Antônio Oliveira (CPF 444.822.485-68) e Paulo Barros da Silva (CPF
401.578.735-87), chefe da divisão de recursos humanos e servidores do departamento de compras de
Barra do Choça/BA, respectivamente, e da Sra. Hélia Silva Gomes de Almeida (CPF 018.247.305-86),
chefe da divisão de liquidação do município de Barra do Choça/BA, e condená-los, em solidariedade
com a Oscip Centro Comunitário de Barra do Choça (CNPJ 13.273.909/0001-65), ao pagamento das
quantias a seguir especificadas, 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 Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e
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acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos
recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor:
Divida 1- Responsáveis solidários: Centro Comunitário de Barra do Choça, Edvânia Mendes de
Lima, Claudinei Alves Leite, Nilda Gomes de Oliveira e Mário Sérgio Cortes Amorim
VALOR ORIGINAL
DATA
DA
(R$)
OCORRÊNCIA
1.532,94
17/01/2012
546,85
17/01/2012
1.514,55
24/02/2012
1.571,47
19/03/2012
527,68
14/02/2012
497,17
19/03/2012
178,76
14/02/2012
178,76
19/03/2012
Valor atualizado até 16/10/2019: R$ 11.254,05
Divida 2 - Responsáveis solidários: Centro Comunitário de Barra do Choça, Edvânia Mendes
de Lima, Paulo Barros da Silva, Nilda Gomes de Oliveira e Gislaine Dias Di Lauro
VALOR ORIGINAL
DATA
DA
(R$)
OCORRÊNCIA
7.932,08
11/03/2015
7.816,18
22/04/2015
8.012,14
18/06/2015
1.997,71
13/04/2015
1.963,51
12/05/2015
1.767,75
17/06/2015
386,86
11/03/2015
Valor atualizado até 16/10/2019: R$ 42.670,91
Divida 3 - Responsáveis solidários: Centro Comunitário de Barra do Choça, Izabel Sérgio
Sampaio, Paulo Barros da Silva, Nilda Gomes de Oliveira e Gislaine Dias Di Lauro
VALOR ORIGINAL
DATA
DA
(R$)
OCORRÊNCIA
1.871,99
12/11/2015
2.233,85
22/12/2015
1.782,75
12/08/2015
1.787,75
16/09/2015
1.754,87
15/10/2015
Valor atualizado até 16/10/2019: R$ 12.886,29
Divida 4- Responsáveis solidários: Centro Comunitário de Barra do Choça, Edvânia Mendes de
Lima, Paulo Barros da Silva, Nilda Gomes de Oliveira e Mário Sérgio Cortes Amorim
VALOR ORIGINAL
DATA
DA
(R$)
OCORRÊNCIA
1.318,65
19/08/2011
1.575,33
17/10/2011
1.621,89
21/11/2011
1.644,36
20/12/2011
79,23
15/08/2011
89,39
23/09/2011
178,76
27/10/2011
178,76
21/12/2011
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VALOR ORIGINAL

DATA
DA
OCORRÊNCIA
178,76
17/01/2012
338,93
21/06/2012
338,93
14/09/2012
472,64
17/08/2011
524,07
11/10/2011
518,86
11/11/2011
518,86
15/12/2011
2.444,05
12/06/2012
Valor atualizado até 16/10/2019: R$ 20.842,01
Divida 5 - Responsáveis solidários: Centro Comunitário de Barra do Choça, Edvânia Mendes
de Lima, Paulo Barros da Silva, Nilda Gomes de Oliveira e Marlúcia Teixeira Rocha
VALOR ORIGINAL
DATA
DA
(R$)
OCORRÊNCIA
313,56
15/05/2013
609,16
15/04/2014
349,58
10/06/2014
349,58
14/07/2014
349,58
15/08/2014
2.357,76
14/03/2013
2.246,67
13/06/2013
3.610,42
26/08/2013
1.732,44
15/04/2014
2.428,46
10/06/2014
8.515,02
17/09/2014
8.502,02
10/10/2014
8.633,50
19/11/2014
8.658,60
17/12/2014
8.459,55
15/01/2015
8.891,86
20/02/2015
349,58
12/09/2014
349,58
09/10/2014
365,58
13/11/2014
365,58
17/12/2014
365,58
15/01/2015
386,86
12/02/2015
2.160,31
12/09/2014
2.035,83
13/10/2014
2.029,83
17/12/2014
2.029,83
20/01/2015
2.003,51
12/02/2015
2.003,51
09/03/2015
Valor atualizado até 16/10/2019: R$ 120.143,39
Divida 6 - Responsáveis solidários: Centro Comunitário de Barra Choça, Edvânia Mendes de
Lima, Paulo Barros da Silva, Hélia Silva Gomes de Almeida e Marlúcia Teixeira Rocha
VALOR ORIGINAL
DATA
DA
(R$)
OCORRÊNCIA
636,16
20/03/2014
(R$)
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VALOR ORIGINAL

DATA
DA
OCORRÊNCIA
368,66
12/07/2013
3.372,51
12/07/2013
1.770,44
20/03/2014
Valor atualizado até 16/10/2019: R$ 9.761,25
e)
aplicar aos Srs./Sras. Claudinei Alves Leite (CPF 379.490.635-72), Edvânia Mendes de
Lima (CPF 218.867.548-70), Erildes Ramos dos Santos (CPF 928.997.735-34), Gislaine Dias Di
Lauro (CPF 003.579.695-29), Hélia Silva Gomes de Almeida (CPF 018.247.305-86), Izabel Sérgio
Sampaio (CPF 962.855.245-72), Jorge Amorim de Almeida (CPF 573.102.625-49), Marco Antônio
Oliveira (CPF 444.822.485-68), Mário Sérgio Cortes Amorim (CPF 573.099.655-15), Marlúcia
Teixeira Rocha (CPF 014.964.235-00), Martha de Oliveira Filadelfo Andrade (CPF 393.651.745-20),
Nilda Gomes de Oliveira (CPF 660.454.365-04) e Paulo Barros da Silva (CPF 401.578.735-87), e à
entidade convenente Centro Comunitário de Barra do Choça (CNPJ 13.273.909/0001-65),
individualmente, 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 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 até a dos efetivos
recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor;
f) aplicar ao Sr. Mário Sérgio Cortes Amorim (CPF 573.099.655-15), individualmente, a
multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso I, do Regimento Interno,
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 do presente acórdão até a do efetivo
recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;
g) 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;
h) autorizar, caso seja de interesse dos responsáveis, o pagamento das dívidas em 36
parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento
Interno, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para
comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da
parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre
cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na
legislação em vigor;
i) encaminhar cópia da deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República
na Bahia, nos termos do § 3º do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7º do art. 209 do Regimento Interno
do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 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.”
(R$)

É o relatório.

VOTO
Trata-se de tomada de contas especial instaurada em cumprimento à determinação
prolatada no item 9.1.4 do Acórdão 1.852/2015-Plenário (TC 020.173/2014-8) para quantificação do
débito e identificação dos responsáveis referentes aos Termos de Parceria (TP) 23/2011, 24/2011,
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25/2011 e 26/2011, firmados entre o município de Barra do Choça/BA e o Centro Comunidade de
Barra do Choça (CCBC).
2.
A determinação desta Corte decorreu de irregularidades apontadas no relatório da auditoria
realizada nos municípios baianos de Candeias, Jeremoabo, Barra do Choça e Ibirapitanga para cuidar
de processos de publicização e terceirização de serviços de saúde.
3.
Os ajustes tinham prazo de vigência 36 meses e foram firmados nos seguintes valores:
TP

VALOR

MENSAL

(R$)
23/2

260.000,00

24/2

15.000,00

25/2

85.000,00

26/2

170.000,00

011
011
011
011
TOT

VIGÊNCIA
meses)
1º/7/2011
31/12/2016
1º/7/2011
31/12/2016
1º/7/2011
31/12/2016
1º/7/2011
31/12/2016

(36

VALOR

TOTAL

(R$)
a

9.360.000,00

a

540.000,00

a

3.060.000,00

a

6.120.000,00
19.080.000,00

AL
Fonte: peças 9, 10, 11 e 12

4.
Após a realização de diligências para fins de promover a adequada caracterização do
débito e identificação dos responsáveis, a unidade técnica apontou as seguintes ocorrências referentes
aos termos de parceria:
“a) fragilidade na fiscalização das avenças (item 17);
b) contratação irregular de Oscip para intermediação de mão de obra (item 24);
c) inexistência de análise da capacidade operacional da entidade e ausência de requisitos legais
para celebração de parceria com o poder público (item 41); e
d) pagamento de taxa de administração (item 46).”
5.
Em razão do irregular pagamento de taxa de administração, no valor total de
R$ 144.478,20, promoveu-se a citação solidária dos responsáveis a seguir indicados:
Claudinei Alves Leite

Chefe da Divisão de Recursos
Humanos
Marco Antônio Oliveira,
Servidor do Departamento de
Compras
Paulo Barros da Silva
Servidor do Departamento de
Compras
Nilda Gomes de Oliveira
Chefe da Divisão de Liquidação
Hélia Silva Gomes de Almeida
Chefe da Divisão de Liquidação
Mário Sérgio Cortes Amorim
Secretário Municipal de Saúde
Marlúcia Teixeira Rocha
Secretária Municipal de Saúde
Gislaine Dias Di Lauro
Secretária Municipal de Saúde
Centro Comunitário Barra do Choça
Pessoa Jurídica Parceira
(CCBC)
Izabel Sérgio Sampaio
Presidente do CCBC
Edvânia Mendes de Lima
Presidente do CCBC

6.
Os senhores Claudinei Alves Leite, Erildes Ramos dos Santos Herminio, Gislaine Dias Di
Lauro, Hélia Silva Gomes de Almeida, Jorge Amorim de Almeida, Marlúcia Teixeira Rocha, Marco
Antônio Oliveira, Mário Sérgio Cortes Amorim, Martha de Oliveira Filadelfo Andrade, Nilda Gomes
de Oliveira e Paulo Barros da Silva apresentaram, conjuntamente, suas alegações de defesa e razões de
justificativa (peça 164).
7.
Os gestores municipais de Barra do Choça/BA alegam, em síntese, a prescrição
administrativa, dado que teria havido o encaminhamento intempestivo do processo para instauração da
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TCE, de acordo com as disposições da Lei 8.429/1992; e cerceamento de defesa, pois não teriam sido
notificados dos procedimentos prévios à realização de auditoria e da competente instauração de
sindicância e TCE no âmbito administrativo.
8.
Além disso, argumentam que não teria havido pagamento a título de taxa de administração.
Segundo os responsáveis, embora tenha sido solicitado, o ente municipal não pagava os valores
referentes a essa rubrica. Afirmam, ainda, que os termos de parceria analisados começaram a vigorar
no mês de agosto de 2011, sendo que antes vigiam outros ajustes anteriores àquele concurso de
projetos.
9.
No que concerne às razões de justificativa, aduzem que o ex-secretário municipal de saúde,
Sr. Mário Sérgio Cortes Amorim, em momento algum teria deixado de fiscalizar, acompanhar e
controlar a execução dos termos de parceria e que o município teria nomeado uma pessoa responsável
para tal mister, o Sr. Marco Antônio Oliveira, e encaminhado todas as contas para o Conselho
Municipal de Saúde.
10. Os responsáveis argumentam que o Tribunal Regional do Trabalho (TRT), em ação civil
pública do Ministério Público do Trabalho (MPT), teria decidido que não houve ilegalidade nos termos
de parceria firmados com o CCBC, que não houve terceirização ilegal e que houve execução conjunta
de ações para o atingimento do objetivo final proposto.
11. Quanto à ausência de efetiva análise da capacidade operacional do CCBC no concurso de
projeto que deu origem à celebração dos termos de parceria, alegam que teriam sido observados os
ditames legais vigentes à época para sua celebração com a entidade do terceiro setor; que o fato de a
entidade possuir comprovação de qualificação de serviços prestados apenas para o próprio município
não seria motivo para a afirmação de que não possuía capacidade operacional; e que a demonstração
da prestação de serviços contesta essa afirmação.
12. Por sua vez, o CCBC e as Sras. Edvânia Mendes de Lima e Izabel Sérgio Sampaio, em
suas alegações de defesa, apresentadas conjuntamente, argumentam que (i) os documentos acostados
aos autos não comprovam que o CCBC tenha se beneficiado do pagamento da taxa de administração;
(ii) a entidade apresentou projeto com a previsão dos recursos financeiros necessários para a execução
do objeto proposto, razão pela qual não há que se falar em pagamentos indevidos; (iii) os valores
referentes às taxas de administração encaminhados ao município por meio de planilhas não eram
repassados pelo município; (iv) a ação civil pública impetrada pelo MPT teria feito coisa julgada em
relação à contratação de Oscip para intermediação dá mão de obra em questão; e (v) não teriam
causado dano material ou desvio de recursos públicos.
II
13. Após o exame das alegações de defesa e razões de justificativa apresentadas, a unidade
técnica propõe julgar irregulares as contas dos responsáveis citados, condená-los ao pagamento do
débito ajustado e aplicar-lhes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992. Além disso, sugere aplicar
ao Sr. Mário Sérgio Cortes Amorim a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992.
14. A proposta da unidade técnica contou com a anuência do representante do Ministério
Público junto ao TCU.
III
15. Acolho os pareceres precedentes e adoto seus fundamentos como razões de decidir, com as
ressalvas que faço a seguir.
16. Preliminarmente, no que concerne à prescrição ressarcitória, destaco que a jurisprudência
da Corte de Contas, consolidada na Súmula 282 do TCU, aponta, com fundamento no art. 37, § 5º, da
Constituição Federal, que as ações de ressarcimento movidas pelo Estado contra os agentes causadores
de danos ao erário são imprescritíveis. Dessa forma, o argumento de que esta Corte deveria observar o
prazo geral de prescrição administrativa, em compatibilidade com as disposições do art. 23 da Lei de
Improbidade Administrativa, a Lei 8.429/1992, não deve ser acolhido.
17. A alegação de cerceamento de defesa, em razão de os responsáveis, supostamente, não
terem sido comunicados da instauração da TCE, não merece prosperar. Conforme esclareceu a unidade
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técnica, o momento oportuno para que os responsáveis exerçam o direito à ampla defesa e ao
contraditório é exatamente por ocasião do atendimento às notificações desta Corte de Contas. Dessa
forma, examinadas as manifestações dos responsáveis nesta oportunidade, não há que se falar em
cerceamento de defesa.
18. No que concerne à ausência da criação de comissão de avaliação para monitorar a
execução dos termos de parceria, conforme ressaltou a unidade técnica, a exigência está prevista no
art. 11, §§ 1º e 2º, da Lei 9.790/1999, no art. 20, parágrafo único, do Decreto 3.100/1999 e na Cláusula
Terceira, item II, letra “e”, dos termos de parceria. Ademais, o Sr. Mário Sérgio Cortes Amorim, exsecretário de saúde, foi alertado pela Procuradoria Jurídica daquele município da necessidade de
criação da comissão. Assim, a mera alegação de que não teria deixado de fiscalizar, acompanhar e
controlar a execução dos termos de parceria, inclusive com a nomeação de um responsável para essa
tarefa, não supre a falha apontada.
19. Quanto à afirmação de que a Ação Civil Pública impetrada pelo MPT teria feito coisa
julgada em relação à contratação irregular de Oscip para intermediação de mão de obra, esclareço que
vigora neste Tribunal o princípio da independência da sua jurisdição, dado que esta Corte possui
competências próprias estabelecidas pela Constituição Federal em seu art. 71 e por sua Lei Orgânica.
Nesse sentido, suas deliberações se submetem apenas às decisões penais que reconheçam a
inexistência do fato ou a negativa de autoria.
20. Por elucidativo, transcrevo trecho do voto condutor do Acórdão 2.433/2017–Plenário, que
tratou da contratação de Oscip para intermediação de mão de obra:
“(...)não se está questionando a terceirização dos serviços de saúde em si, a qual pode ocorrer,
por exemplo, mediante a celebração de contratos administrativos, após o regular procedimento
licitatório, ou mediante a celebração de Contratos de Gestão com Organizações Sociais (OS). O que
não se admite é que a terceirização ocorra mediante a celebração de Termos de Parceria com as
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), principalmente quando tais
instrumentos estão eivados de diversos outros vícios, como os que foram constatados na fiscalização
que originou esta tomada de contas especial (desvio de finalidade, liquidação irregular de despesas,
ausência de comprovação dos serviços prestados e deficiência de fiscalização).
16. As Oscip são, em princípio, associações civis regidas pelo art. 53 do Código Civil Brasileiro
que são qualificadas, a pedido, pelo Ministério da Justiça (MJ). Para isso, devem atender a algumas
exigências sobre estrutura, funcionamento e prestação de contas instituídas pela Lei 9.790/1999 e
regulamentadas pelo Decreto 3.100/1999 e pelas Portarias 361/1999 - MJ e 6/2012, da Secretaria
Nacional de Justiça.
17. A qualificação concedida como Oscip vincula a entidade a instrumento específico de mútua
cooperação com o Poder Público, para o fomento e a execução das atividades de interesse público
previstas no art. 3º da Lei 9.790/1999, no caso, o Termo de Parceria. Trata-se, pois, de modalidade de
ajuste também caracterizada por interesses convergentes das partes, com natureza jurídica diversa do
contrato, o que afasta a possibilidade de contratação de uma Oscip pela Lei 8.666/1993.
18. A seleção da Oscip pelo órgão estatal para a celebração de Termo de Parceria ocorre
mediante concurso de projetos, consoante os arts. 23 a 31 do Decreto 3.100/1999 c/c o Decreto
7.568/2011.
19. O TCU, por meio do Acórdão 746/2014-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro Marcos
Bemquerer Costa, firmou entendimento de que é vedado às Oscip, atuando nessa condição,
participarem de processos licitatórios promovidos pela Administração Pública Federal, porquanto tal
agir implicaria ofensa à Lei 9.790/1999, que dispõe ser o Termo de Parceria o meio adequado de
relacionamento entre elas e o Poder Público.
(...)
22. No âmbito deste Tribunal, está pacificado que o Termo de Parceria seja o tipo de ajuste
adequado para estabelecer relação entre o Poder Público e as Oscip, que devem ser selecionadas
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mediante concurso de projetos, situação que, de fato, foi a verificada na auditoria que originou a
presente tomada de contas especial.
23. Porém, a antijuridicidade observada não é a celebração dos Termos de Parceria com o
Instituto Corpore, e sim a utilização de tais instrumentos como forma de contratação para o
fornecimento de mão de obra terceirizada. Tal possibilidade não está prevista no art. 3º, caput, da Lei
9.790/1999, em que se dessume que as Oscip não podem celebrar parceria com o poder público cujo
objeto seja apenas a simples intermediação de mão de obra, pois isso constitui um desvirtuamento da
natureza do ajuste e da atuação da entidade.
24. Há uma nítida distinção entre a natureza das Organizações Sociais, cuja qualificação foi
prevista na Lei 9.637/1998, e das Oscip. As primeiras seriam contratadas para assumir serviços já
prestados pelo Estado, enquanto as últimas prestariam determinados serviços de interesse coletivo,
que viessem a ser apoiados pelo poder público. Assim, a Oscip deveria desenvolver projetos próprios
de interesse social, bem como atividades de interesse coletivo por seus próprios meios, recebendo o
auxílio financeiro do poder público por meio da celebração de um termo de parceria.
25. Ademais, os termos de parceria firmados com Oscip têm natureza de convênio, em que
predomina a cooperação, a harmonia de objetivos e os interesses recíprocos entre o poder público e a
entidade, ao passo que nos contratos uma ou ambas as partes visam o lucro por meio da prestação de
um serviço. O Termo de Parceria não pode ser utilizado para mera prestação de serviços, passíveis de
serem licitados e executados por contratos administrativos. Portanto, não há de se falar de
terceirização de serviços nesse tipo de ajuste, o que caracterizaria fuga ao devido processo licitatório.
(...)
27. Portanto, considero que não há amparo legal na contratação de mão de obra por entidade
interposta mediante a celebração de termos de parceria com Oscip ou de instrumentos congêneres,
tais como convênios, termos de cooperação ou termos de fomento, firmados com entidades sem fins
lucrativos.”
21. Assim, resta configurada a irregularidade da celebração do termo de parceria, no qual
predominava a mera terceirização de profissionais de saúde.
22. Com relação à ausência de análise da capacidade operacional do CCBC, levando-se em
conta que a entidade, até então, prestava os serviços de forma satisfatória ao município, entendo, em
linha com os pareceres precedentes, que as razões de justificativa podem ser acolhidas.
23. Assim, considerando que as alegações apresentadas não sanaram as irregularidades
referentes à fragilidade na fiscalização das avenças e à contratação irregular do CCBC para
intermediação de mão de obra, ao Sr. Mário Sérgio Cortes Amorim deve ser aplicada a multa prevista
no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992.
24. Por fim, no que se refere ao débito decorrente do pagamento de taxa de administração, é
importante transcrever parte da instrução da unidade técnica que relata a ocorrência de três situações
distintas a esse respeito:
“a) na primeira situação a taxa de administração não foi paga pela prefeitura de BC/BA. Nesses
casos, tomando-se por exemplo o Ofício 093/2016 – SMS, de 16/2/2016 (peça 38, p. 196), esse ofício
solicitou o valor de R$ 21.556,48 como “valor bruto da folha” e R$ 2.155,65 como valor para
“despesas operacionais e administrativas” (taxa de administração, na realidade), entre outros
valores, totalizando pedido de R$ 29.448,54. Houve pagamento de R$ 21.556,48, conforme demonstra
o extrato juntado à peça 38, p. 195. Nesse caso, observa-se que o valor pago cingiu-se ao valor bruto
da folha. Portanto, não houve pagamento a título de taxa de administração;
a.1) tome-se como segundo exemplo o Ofício 0102/2016 – SMS, de 2/3/2016 (peça 38, p.
201). Esse, solicitou o valor de R$ 21.856,48 como “valor bruto da folha” e R$ 2.185,65 como valor
para “despesas operacionais e administrativas”, entre outros valores, totalizando R$ 29.858,38.
Houve pagamento de R$ 27.672,73 (peça 38, p. 200), que não correspondeu ao “valor bruto da
folha”. Se se deduzir R$ 2.185,65 de R$ 29.858,38, obtém-se o valor de R$ 27.672,73, correspondente
ao valor pago, mas sem o pagamento a título de taxa de administração. Nesse caso, o valor que seria
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taxa de administração foi glosado;
b) na segunda situação houve pagamento real a título de taxa de administração. Tomandose como exemplo o Oficio 0535/2015 SMS, de 13/10/2015 (peça 38, p. 182), a SMS solicitou
R$ 17.548,65 para “valor bruto da folha” e R$ 1.754,87 para “despesas operacionais e
administrativas”, entre outros itens, totalizando R$ 23.973,41. Cópia de extrato bancário juntado à
peça 38, p. 181, demonstra que houve pagamento no valor exato de R$ 23.973,41, valor que inclui a
taxa de administração. Portanto, nesse caso, a taxa foi efetivamente paga;
c) na terceira situação não é possível definir se houve pagamento de taxa de
administração. Tome-se como exemplo o Ofício 0578/2015 – SMS, de 10/11/2015, que solicitou valor
de R$ 82.695,77 como “valor bruto da folha” e R$ 8.269,58 como valor para “despesas operacionais
e administrativas”, entre outros valores, totalizando pedido de R$ 112.971,61 (peça 38, p. 186). Em
relação a esse ofício, houve pagamento de R$ 90.000,00 (peça 38, p. 185). Diferentemente da
primeira situação, não corresponde ao “valor bruto da folha”. É superior a este valor, mas não se
pode garantir que não tenha alcançado o valor do item “despesas operacionais e administrativas”,
porque, a rigor, não se sabe quais itens do ofício de requisição foram atendidos e quais deixaram de
ser.”
25. Nesse contexto, parece-me adequada a proposta formulada pela unidade técnica e
corroborada pelo representante do Parquet no sentido de se excluírem do débito inicialmente
apontado as taxas de administração que foram solicitadas, mas que não há comprovação do efetivo
repasse de recursos. De igual forma, cabe a exclusão das parcelas referentes às taxas de administração
anteriores à vigência dos ajustes (1º/7/2011).
26. Contudo, remanescem os pagamentos irregulares de taxa de administração que estão
efetivamente comprovados com os elementos constantes dos autos, conforme demonstrou a unidade
técnica.
27. Assim, a alegação de que não teria ocorrido pagamento a título de taxa de administração
não merece prosperar.
28. Embora o art. 46 da Lei 13.019/2014, com a redação conferida pela Lei 13.204/2015,
permita o pagamento de despesas de remuneração da equipe encarregada da execução do plano de
trabalho, diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação e dos custos indiretos
necessários à realização do objeto, é importante mencionar que as despesas relativas à taxa de
administração não constavam do plano de trabalho, de forma que seu pagamento se caracterizava
como mera liberalidade por parte do ente municipal.
29. Por conseguinte, os responsáveis devem ser condenados a restituir o montante de
R$ 144.478,20 ao FNS, conforme apurado pela unidade técnica. Impõe-se, ainda, a aplicação da multa
prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992.
Antes o exposto, em linha com os pareceres precedentes, voto por que seja adotada a
deliberação que ora submeto a este Colegiado.

ACÓRDÃO Nº 5320/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 018.742/2015-7.
1.1. Apenso: 020.173/2014-8
2. Grupo I – Classe de Assunto: II – Tomada de Contas Especial
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Responsáveis: Centro Comunitário de Barra do Choca (13.273.909/0001-65); Claudinei
Alves Leite (379.490.635-72); Edvania Mendes de Lima (218.867.548-70); Erildes Ramos dos Santos
Herminio (928.997.735-34); Gislaine Dias Di Lauro (003.579.695-29); Helia Silva Gomes de Almeida
(018.247.305-86); Izabel Sergio Sampaio (962.855.245-72); Jorge Amorim de Almeida (573.102.625-
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49); Marco Antonio Oliveira (444.822.485-68); Marlucia Teixeira Rocha (014.964.235-00); Martha de
Oliveira Filadelfo Andrade (393.651.745-20); Mário Sérgio Cortes Amorim (573.099.655-15); Nilda
Gomes de Oliveira (660.454.365-04); Paulo Barros da Silva (401.578.735-87).
4. Órgãos/Entidades: Prefeitura Municipal de Barra do Choça - BA; Secretaria da Saúde do
Estado da Bahia - SESAB.
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:
8.1. Magno Israel Miranda Silva (26125/OAB-BA) e outros, representando Marco Antonio
Oliveira e Gislaine Dias Di Lauro;
8.2. Francisco Fabio Batista (908/OAB-BA) e outros, representando Centro Comunitário de
Barra do Choca, Edvania Mendes de Lima e Izabel Sergio Sampaio.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em
cumprimento à determinação prolatada no item 9.1.4 do Acórdão 1.852/2015-Plenário (TC
020.173/2014-8) para quantificação do débito e identificação dos responsáveis, referentes aos Termos
de Parceria (TP) 23/2011, 24/2011, 25/2011 e 26/2011, firmados entre o município de Barra do
Choça/BA e o Centro Comunidade de Barra do Choça (CCBC),
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, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “b” e “c”, §
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,
incisos II e III, § 5º, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, as contas do Centro Comunitário de
Barra do Choça (CNPJ 13.273.909/0001-65), das Sras. Edvânia Mendes de Lima (CPF 218.867.54870), Izabel Sérgio Sampaio (CPF 962.855.245-72), Gislaine Dias Di Lauro (CPF 003.579.695-29),
Marlúcia Teixeira Rocha (CPF 014.964.235-00) e Hélia Silva Gomes de Almeida (CPF 018.247.30586) e dos Srs. Mário Sérgio Cortes Amorim (CPF 573.099.655-15), Claudinei Alves Leite (CPF
379.490.635-72), Marco Antônio Oliveira (CPF 444.822.485-68) e Paulo Barros da Silva (CPF
401.578.735-87), e condená-los solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, 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 Fundo
Nacional de Saúde, 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:
Dívida 1 - Responsáveis solidários: Centro Comunitário de Barra do Choça, Edvânia Mendes de
Lima, Claudinei Alves Leite, Nilda Gomes de Oliveira e Mário Sérgio Cortes Amorim
VALOR ORIGINAL
(R$)
1.532,94
546,85
1.514,55
1.571,47
527,68
497,17
178,76
178,76

DATA
OCORRÊNCIA
17/1/2012
17/1/2012
24/2/2012
19/3/2012
14/2/2012
19/3/2012
14/2/2012
19/3/2012

DA
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Dívida 2 - Responsáveis solidários: Centro Comunitário de Barra do Choça, Edvânia Mendes de
Lima, Paulo Barros da Silva, Nilda Gomes de Oliveira e Gislaine Dias Di Lauro
VALOR ORIGINAL
(R$)
7.932,08
7.816,18
8.012,14
1.997,71
1.963,51
1.767,75
386,86

DATA
OCORRÊNCIA
11/3/2015
22/4/2015
18/6/2015
13/4/2015
12/5/2015
17/6/2015
11/3/2015

DA

Dívida 3 - Responsáveis solidários: Centro Comunitário de Barra do Choça, Izabel Sérgio
Sampaio, Paulo Barros da Silva, Nilda Gomes de Oliveira e Gislaine Dias Di Lauro
VALOR ORIGINAL
(R$)
1.871,99
2.233,85
1.782,75
1.787,75
1.754,87

DATA
OCORRÊNCIA
12/11/2015
22/12/2015
12/8/2015
16/9/2015
15/10/2015

DA

Dívida 4 - Responsáveis solidários: Centro Comunitário de Barra do Choça, Edvânia Mendes de
Lima, Paulo Barros da Silva, Nilda Gomes de Oliveira e Mário Sérgio Cortes Amorim
VALOR ORIGINAL
(R$)
1.318,65
1.575,33
1.621,89
1.644,36
79,23
89,39
178,76
178,76
178,76
338,93
338,93
472,64
524,07
518,86
518,86
2.444,05

DATA
OCORRÊNCIA
19/8/2011
17/10/2011
21/11/2011
20/12/2011
15/8/2011
23/9/2011
27/10/2011
21/12/2011
17/1/2012
21/6/2012
14/9/2012
17/8/2011
11/10/2011
11/11/2011
15/12/2011
12/6/2012

DA

Dívida 5 - Responsáveis solidários: Centro Comunitário de Barra do Choça, Edvânia Mendes de
Lima, Paulo Barros da Silva, Nilda Gomes de Oliveira e Marlúcia Teixeira Rocha
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VALOR ORIGINAL
(R$)
313,56
609,16
349,58
349,58
349,58
2.357,76
2.246,67
3.610,42
1.732,44
2.428,46
8.515,02
8.502,02
8.633,50
8.658,60
8.459,55
8.891,86
349,58
349,58
365,58
365,58
365,58
386,86
2.160,31
2.035,83
2.029,83
2.029,83
2.003,51
2.003,51

DATA
OCORRÊNCIA
15/5/2013
15/4/2014
10/6/2014
14/7/2014
15/8/2014
14/3/2013
13/6/2013
26/8/2013
15/4/2014
10/6/2014
17/9/2014
10/10/2014
19/11/2014
17/12/2014
15/1/2015
20/2/2015
12/9/2014
9/10/2014
13/11/2014
17/12/2014
15/1/2015
12/2/2015
12/9/2014
13/10/2014
17/12/2014
20/1/2015
12/2/2015
9/3/2015

DA

Dívida 6 - Responsáveis solidários: Centro Comunitário de Barra do Choça, Edvânia Mendes de
Lima, Paulo Barros da Silva, Hélia Silva Gomes de Almeida e Marlúcia Teixeira Rocha
VALOR ORIGINAL
(R$)
636,16
368,66
3.372,51
1.770,44

DATA
OCORRÊNCIA
20/3/2014
12/7/2013
12/7/2013
20/3/2014

DA

9.2. aplicar aos responsáveis a seguir indicados, individualmente, multa nos valores
discriminados, com fulcro 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 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 presente data até a dos efetivos recolhimentos, se forem
pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor:
Responsável

Valor da multa
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(R$)
Claudinei Alves Leite
Marco Antônio Oliveira
Paulo Barros da Silva
Nilda Gomes de Oliveira
Hélia Silva Gomes de Almeida
Mário Sérgio Cortes Amorim
Marlúcia Teixeira Rocha
Gislaine Dias Di Lauro
Centro Comunitário Barra do Choça – CCBC
Izabel Sérgio Sampaio
Edvânia Mendes de Lima

2.300,00
2.300,00
41.400,00
41.700,00
2.000,00
6.500,00
26.000,00
11.200,00
43.700,00
2.600,00
38.800,00

9.3. aplicar ao Sr. Mário Sérgio Cortes Amorim (CPF 573.099.655-15), com fulcro no art. 58,
inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso I, do Regimento Interno, multa no valor de R$
10.000,00 (dez 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 presente data 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, a cobrança judicial
das dívidas, caso não atendidas as notificações;
9.5. autorizar, caso seja de interesse dos responsáveis, o pagamento das dívidas em até 36
parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento
Interno, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para
comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da
parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada
valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação
em vigor; e
9.6. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da
República na Bahia, nos termos do § 3º do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7º do art. 209 do
Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5320-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator) e
Jorge Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

BENJAMIN ZYMLER
Relator

Fui presente:
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(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral

GRUPO II – CLASSE II – Primeira Câmara
TC 020.256/2017-5
Natureza(s): Tomada de Contas Especial
Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cabeceiras do Piauí - PI
Responsáveis: Construtora Vr2 Ltda (07.801.284/0001-64); José Evanjelista Torres Lopes
(273.816.503-63); Prefeitura Municipal de Cabeceiras do Piauí - PI (41.522.277/0001-61)
Interessado: Fundação Nacional de Saúde (26.989.350/0001-16)
Representação legal: não há
SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TERMO DE COMPROMISSO.
RECURSOS FEDERAIS REPASSADOS PELA FUNASA. INEXECUÇÃO PARCIAL DO OBJETO.
PAGAMENTO POR SERVIÇOS NÃO REALIZADOS. CITAÇÃO. REVELIA. DÉBITO. MULTA.
CIÊNCIA.
RELATÓRIO
Adoto como relatório a instrução elaborada no âmbito da SecexTCE (peça 41), cuja proposta de
encaminhamento contou com a anuência dos dirigentes da unidade técnica (peças 42 e 43) e do
representante do Ministério Público junto ao TCU (peça 44):
“Cuidam os autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde
- Funasa, em desfavor do Sr. José Evangelista Torres Lopes (CPF 273.816.503-63), Prefeito
Municipal de Cabeceiras do Piauí/PI na gestão 2009-2012 e da Construtora VR2 Ltda. (CNPJ
07.801.284/0001-64), pela não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos recebidos
através do Termo de Compromisso TC/PAC 1140/2009 - Siafi 658039 (peça 1, 34-36), celebrado
entre a Fundação Nacional de Saúde – Funasa e a Prefeitura Municipal de Cabeceiras do Piauí/PI,
tendo por objeto a execução de sistema de abastecimento de água, em razão da não apresentação de
documentos obrigatórios e necessários à apreciação da prestação de contas, além do cometimento de
outras irregularidades. A vigência do convênio, após duas prorrogações, foi de 31/12/2009 a
14/12/2012.
HISTÓRICO
2.
Para a execução do objeto do TC/PAC 1140/2009 (peça 1, 34-36), foram previstos um
total de R$ 124.000,00, dos quais R$ 120.000,00 a cargo da concedente, conforme cláusula primeira
do Termo de Aprovação Formal do Termo de Compromisso (peça 1, p. 38) e R$ 4.000,00 a cargo do
convenente, a título de contrapartida, conforme cláusula segunda do TC/PAC 1140/2009.
3.
O convênio teve por objeto a execução de sistema de abastecimento de água na localidade
de Vaca Brava 1 do Município Cabeceiras do Piauí/PI, com o propósito de reduzir o índice de
veiculação de doenças hídricas e possibilitar o acesso da população a água potável de boa qualidade,
conforme descrito no Plano de Trabalho (peça 1, p. 5-9).
4.
Foram realizadas as transferências abaixo para a conta do convênio (Banco do Brasil,
Agência 2844, c/c 23839-2). Não consta desta TCE os extratos bancários da referida conta, a fim de
verificar a data exata do crédito da ordem bancária. Assim, utilizou-se como data de crédito, para fins
de cálculo do débito, as datas de emissão das OB’s acrescidas do prazo máximo de 3 dias úteis para
suas compensações.
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Data
da OB
31/3/2
011

Data do
Ordem
crédito
Bancária
5/4/2011
2011OB8021
14

07/12/
2011

12/12/201
1

TOTAL

2011OB8082
35

Valor
R$
60.000,00
R$
60.000,00

P
eça
P
eça 1,
p. 57
P
eça 1,
p. 62

R$
120.000,00
5.
A Funasa realizou quatro visitas técnicas ao município, conforme Relatórios de Visita
Técnica (peça 1, p. 60-61, 66-73, 105-111 e 124-127), por meio dos quais verificou-se um percentual
de execução física de 69,78% do objeto e alcance de 0% dos objetivos do convênio. O alcance nulo
dos objetivos se deu em virtude da não apresentação da análise físico-química da água do poço
tubular construído e pela falta de instalação do dosador de cloro no sistema de abastecimento de água
construído, conforme minuciosamente explicitado no Parecer Técnico de peça 1, p. 148-149.
6.
A Construtora VR2 Ltda. foi responsabilizada solidariamente com o ex-prefeito em razão
da inexecução parcial do objeto, correspondente à parcela não executada de 30,22% do objeto, para
o qual recebeu a totalidade do valor contratual de R$ 123.740,00, não havendo compatibilidade
físico-financeira. O dano foi apurado em R$ 36.264,00, correspondente a 30,22% do valor repassado
ao município, de R$ 120.000,00.
7.
O Sr. José Evangelista Torres Lopes foi notificado em diversas ocasiões para saneamento
das irregularidades ou ressarcimento do dano apurado, conforme Notificações 340/2013, 99/2014,
34/2015 e 228/2016 (peça 1, p. 85-86, 99, 115 e 154). A Construtora VR2 Ltda. foi igualmente
notificada, conforme Notificações 100/2014, 35/2015 e 229/2016 (peça 1, p. 100, 116 e 159).
8.
Os responsáveis apresentaram argumentações rasas para as irregularidades (peça 1, p.
93-94, 101, 119-120), todas rejeitadas pela Funasa.
9.
No Parecer Financeiro 115/2016 (peça 1, p. 151-152) restou evidenciado que a não
aprovação da prestação de contas se deu em função das ausências documentais e pendências
construtivas abaixo reproduzidas:
Cópia do diário de obras, devidamente visado pelo engenheiro fiscal das obras;
Boletim de medição final, devidamente visado pelo engenheiro fiscal das obras;
Termo de recebimento final da obra;
Despesas com tarifa no valor total de R$ 2,00;
Outorga de Uso de Recursos Hídricos do poço tubular construído;
Análise físico-química da água do poço tubular construído;
Documentação comprobatória da posse e/ou da regularização da propriedade ou domínio da
área utilizada para perfuração do poço tubular; e
Não instalação do dosador de cloro.
10. Embora não citado no Parecer Financeiro 115/2016 (peça 1, 151-152), o Relatório de
Visita Técnica datado de 10/5/2015 (peça 1, p. 123-127), apontou como irregular a não construção da
sapata de proteção sanitária ao redor do poço, “sendo este um facilitador para a contaminação da
água deste manancial subterrâneo, e, consequentemente, para a proliferação de doenças de
veiculação hídrica, o que vai na direção contrária do que é pretendido”. Assim, os responsáveis
deveriam ser ouvidos também por essa irregularidade.
11. O Relatório de Tomada de Contas Especial 26/2016 (peça 1, p. 182-187), complementado
pelo Relatório de Tomada de Contas Especial 36/2016 (peça 2, p. 25-30), indicou a ocorrência de
prejuízo ao erário de R$ 119.742,00, uma vez que a prefeitura restituiu o valor de R$ 258,00, em data
não indicada nos autos. Contudo, como a restituição desse valor se deu juntamente com o valor de
R$ 295,33 (peça 1, p. 153), relativo a rendimentos financeiros, assumimos como data de devolução
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aquela indicada no demonstrativo de débito de peça 1, p. 202, ou seja, 12/9/2013.
12. Foram apontadas como causas da instauração da TCE a execução parcial do objeto, o
alcance social nulo e a ausência de documentos obrigatórios na prestação de contas. No item 8 do
citado relatório (peça 2, p. 28) constam as notificações encaminhadas aos responsáveis para
saneamento das pendências ou devolução dos recursos.
13. O Relatório de Auditoria 157/2017 (peça 2, p. 45-48), bem como os respectivos
Certificado de Auditoria (peça 2, p. 49) e Parecer do dirigente de controle interno (peça 2, p. 50),
todos emitidos pela CGU, concluem que os autos se encontram em consonância com os normativos
aplicáveis, opinando pela irregularidade das contas com responsabilização solidária do Sr. José
Evangelista Torres Lopes com a Construtora VR2 Ltda. A ciência ministerial com pronunciamento
pela irregularidade está datada de 29/3/2017 (peça 2, p. 51).
14. Procedida a análise das informações constantes dos autos por meio da instrução inicial de
peça 8, entendeu-se necessária a realização de citação dos responsáveis nos seguintes termos:
a)
realizar a CITAÇÃO do Sr. José Evangelista Torres Lopes (CPF 273.816.503-63), exPrefeito Municipal de Cabeceiras do Piauí/PI, no período de 1/1/2009 a 31/12/2012, 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, apresente alegações de defesa e/ou recolha aos cofres do Tesouro
Nacional a quantia abaixo indicada, atualizada monetariamente a partir das respectivas datas até o
efetivo recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma da
legislação em vigor, em decorrência da irregularidade abaixo descrita:
VALOR ORIGINAL (R$)
DATA
DA
OCORRÊNCIA
60.000,00
5/4/2011
60.000,00
12/12/2011
258,00 (crédito)
12/9/2013
Valor atualizado até 22/5/2018: R$ 178.519,02
Irregularidade: não apresentação de documentação obrigatória para a prestação de
contas do Termo de Compromisso TC/PAC 1140/2009 - Siafi 658039 e ausências construtivas
essenciais, a seguir detalhadas:
a) Outorga de Uso de Recursos Hídricos do poço tubular construído;
b) Análise físico-química da água do poço tubular construído;
c) Documentação comprobatória da posse e/ou da regularização da propriedade ou domínio da
área utilizada para perfuração do poço tubular;
d) não construção da sapata de proteção sanitárias ao redor do poço; e
e) não instalação do dosador de cloro.
Dispositivos violados: parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal; art. 93 do
Decreto-Lei 200/67; art. 2º, inciso VIII e art. 22 da IN/STN 1/97, cláusula quarta do Termo de
Compromisso TC/PAC 1140/2009 e art. 25 e 56 da Portaria Interministerial MP/MF/CGU 127/2008.
Cofre para recolhimento: Tesouro Nacional
Conduta: não apresentar documentação obrigatória para a prestação de contas do Termo
de Compromisso TC/PAC 1140/2009 - Siafi 658039, conforme listado acima.
Nexo de causalidade: a não apresentação da documentação obrigatória para a prestação
de contas do Termo de Compromisso TC/PAC 1140/2009 - Siafi 658039 e as ausências construtivas
essenciais do objeto pactuado, propiciaram a não comprovação da regularidade da aplicação dos
recursos recebidos, resultando em dano ao erário.
Culpabilidade: a conduta omissiva do responsável é reprovável, posto que na qualidade
de prefeito à época dos fatos, estava ciente de suas atribuições como chefe do poder executivo
municipal, principalmente quanto à obrigação de apresentar toda a documentação exigida pela
legislação aplicável aos convênios, de forma a obter a aprovação relativa a 100% dos recursos
recebidos. Há, ainda, elementos indicativos da consciência da ilicitude praticada, já que o mesmo foi
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notificado para saneamento das irregularidades, sendo razoável exigir do responsável conduta
diversa daquela que adotou, considerando as circunstâncias que o cercava, não estando albergado em
nenhuma excludente de ilicitude.
a.1) informar ao responsável que o recolhimento integral dos valores a ele imputados, em
decorrência desta CITAÇÃO, o desonera da obrigação de recolhimento dos valores para os quais foi
citado solidariamente com a Construtora VR2 Ltda.
b)
realizar a CITAÇÃO da Construtora VR2 Ltda. (CNPJ 07.801.284/0001-64), na
pessoa de seu representante legal, solidariamente com o Sr. José Evangelista Torres Lopes (CPF
273.816.503-63), ex-Prefeito Municipal de Cabeceiras do Piauí/PI, no período de 1/1/2009 a
31/12/2012, 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 e/ou
recolham aos cofres do Tesouro Nacional a quantia abaixo indicada, atualizada monetariamente a
partir das respectivas datas até o efetivo recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia
eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor, em decorrência da irregularidade abaixo
descrita:
VALOR ORIGINAL (R$)
DATA
DA
OCORRÊNCIA
36.186,03
14/12/2011
Valor atualizado até 22/5/2018: R$ 53.019,77
Irregularidade: execução parcial das obras do sistema de abastecimento de água da
localidade de Vaca Brava 1, objeto do Termo de Compromisso TC/PAC 1140/2009 - Siafi 658039,
com pagamento ou recebimento irregular de 30,22% do valor total do contrato.
Dispositivos violados: arts. 66, 69 e 70 da Lei 8.666/1993 e arts. 62 e 63 da Lei
4.320/1964.
Conduta da empresa: executar parcialmente obra pública, objeto do TC/PAC 1140/2009
(Siafi 658039), e receber irregularmente o seu valor integral.
Nexo de causalidade da empresa: a execução parcial da obra referenciada, com
recebimento integral do valor contratual, resultou em dano ao erário de R$ 36.186,03, em razão da
inexecução de 30,22% de serviços previstos.
Culpabilidade da empresa: a conduta omissiva da empresa é reprovável, posto que na
qualidade de contratada, estava ciente de suas atribuições contratuais, principalmente quanto à
execução dos serviços nas especificações, projetos e quantidades indicadas no contrato e a vedação
legal de receber pagamentos por serviços não executados. Há, ainda, elementos indicativos da
consciência da ilicitude praticada, já que a empresa foi notificada para saneamento das
irregularidades, sendo razoável exigir da empresa conduta diversa daquela que adotou, considerando
as circunstâncias que o cercava, não estando albergado em nenhuma excludente de ilicitude.
Conduta do Sr. José Evangelista Torres Lopes: pagar integralmente por serviços quando
foram executados somente 69,78% do total previsto.
Nexo de causalidade do Sr. José Evangelista Torres Lopes: o pagamento integral dos
serviços, quando se executou somente 69,78%, resultou em um débito de R$ 36.186,03, em razão da
inexecução de 30,22% dos serviços previstos.
Culpabilidade do Sr. José Evangelista Torres Lopes: a conduta omissiva do responsável é
reprovável, posto que na qualidade de prefeito à época dos fatos, estava ciente de suas atribuições
como chefe do poder executivo municipal, principalmente quanto à vedação legal de realizar
pagamentos por serviços não prestados, de forma a obter a aprovação relativa a 100% dos recursos
recebidos. Há, ainda, elementos indicativos da consciência da ilicitude praticada, já que o mesmo foi
notificado para saneamento das irregularidades, sendo razoável exigir do responsável conduta
diversa daquela que adotou, considerando as circunstâncias que o cercava, não estando albergado em
nenhuma excludente de ilicitude.
15. Em cumprimento ao despacho do relator, Min. Benjamin Zymler (peças 11), foram
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promovidas as citações dos responsáveis, tendo o Sr. José Evangelista Torres Lopes apresentado suas
alegações de defesa (peça 18).
16. Transcorrido o prazo regimental fixado a Construtora VR2 Ltda. permaneceu silente, não
apresentando defesa. Sua revelia foi objeto de minuciosa análise na instrução de peça 28, onde restou
constatada a validade de sua citação por edital, uma vez que foi precedida de tentativas de citá-la no
endereço próprio, constantes da base da Receita Federal e em endereço proveniente de consulta na
internet e, também, no endereço de sua sócia administradora. Assim, concluiu-se por sua revelia, nos
termos do art. 12, §3º, da Lei 8.443/1992.
17. Quanto aos argumentos de defesa do Sr. José Evangelista Torres Lopes, também
examinados na instrução de peça 28, contatou-se que não eram suficientes para elidir as
irregularidades apontadas, restando não justificadas a ausência de documentos importantes na
prestação de contas, necessários à comprovação da outorga e qualidade da água posta à disposição
da população, bem como a execução parcial das obras, com as inexecuções registradas nos relatórios
e planilha emitidos pela Funasa (peça 1, p. 71-72, 107-109 e 123-124).
18. Com relação ao funcionamento do sistema de abastecimento de água, observou-se que
este havia atingido etapa útil e funcionalidade, conforme registrado pela Funasa no Relatório de
Visita Técnica de 24/3/2015 (peça 1, p. 126).
19. Concluiu-se, dessa maneira, pela existência de benefício auferido pelo município, nos
termos do art. 1º da Decisão Normativa TCU 57/2004 e em entendimentos do Tribunal (Acórdão
9717/2011 – Segunda Câmara, Relator Ministro Weder Oliveira; Acórdão 7503/2015 – Primeira
Câmara, Relator Ministro Walton Alencar e Acórdão 1651/2017 – Plenário, Relator Ministro Walton
Alencar), e que o município deveria ser chamado aos autos em solidariedade com o gestor, a fim de
responder pela parcela construída, no percentual de 69,78%.
20. Propôs-se, então a citação solidária do Município de Cabeceiras do Piauí/PI e do Sr. José
Evangelista Torres Lopes, nos seguintes termos
a)
realizar a CITAÇÃO do Município de Cabeceiras do Piauí/PI (CNPJ 41.522.277/000161), na pessoa de seu representante legal, solidariamente com o Sr. José Evangelista Torres Lopes
(CPF 273.816.503-63), Prefeito Municipal de Cabeceiras do Piauí/PI, na gestão 2009-2012, 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 e/ou recolham aos cofres
do Tesouro Nacional a quantia abaixo indicada, atualizada monetariamente a partir das respectivas
datas até o efetivo recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na
forma da legislação em vigor, em decorrência da irregularidade abaixo descrita:
VALOR ORIGINAL
DATA
DA
DÉBITO/CRÉDI
(R$)
OCORRÊNCIA
TO
60.000,00
5/4/2011
D
60.000,00
12/12/2011
D
36.186,03
14/12/2011
C
258,00
12/9/2013
C
Valor atualizado até 22/5/2018: R$ 178.519,02
Irregularidade: não apresentação de documentação obrigatória para a prestação de
contas do Termo de Compromisso TC/PAC 1140/2009 - Siafi 658039, abaixo detalhada, e execução
parcial das obras em 69,78%:
a) Outorga de Uso de Recursos Hídricos do poço tubular construído;
b) Análise físico-química da água do poço tubular construído;
Dispositivos violados: parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal; art. 93 do
Decreto-Lei 200/67; art. 2º, inciso VIII e art. 22 da IN/STN 1/97, cláusula quarta do Termo de
Compromisso TC/PAC 1140/2009 e art. 25 e 56 da Portaria Interministerial MP/MF/CGU 127/2008.
Cofre para recolhimento: Tesouro Nacional
Conduta: não apresentar documentação obrigatória para a prestação de contas do Termo
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de Compromisso TC/PAC 1140/2009 - Siafi 658039 (outorga de uso de recursos hídricos do poço
tubular construído e análise físico-química da água do poço tubular construído) e executar
parcialmente seu objeto em 69,78%.
Nexo de causalidade: a não apresentação da documentação obrigatória para a prestação
de contas do Termo de Compromisso TC/PAC 1140/2009 - Siafi 658039 e a execução parcial das
obras em 69,78% propiciaram a não comprovação da regularidade da aplicação dos recursos
recebidos, resultando em dano ao erário.
Culpabilidade – Sr. José Evangelista Torres Lopes: não há excludentes de ilicitude, de
culpabilidade ou de punibilidade. É razoável supor que o responsável tinha consciência da ilicitude de
sua conduta, sendo-lhe exigível conduta diversa daquela que foi adotada, qual seja, apresentar a
outorga de uso de recursos hídricos e a análise físico-química da água do poço tubular construído,
documentação essa relativa à prestação de contas, conforme previsto na legislação aplicável, bem
como executar integralmente as obras relativas ao TC/PAC 1140/2009 – Siafi 658039, comprovando a
boa e regular aplicação dos recursos.
Culpabilidade – Município de Cabeceiras do Piauí/PI: não há excludentes de ilicitude, de
culpabilidade ou de punibilidade. É razoável supor que o ente federado, por meio de seus
mandatários, tinha consciência da ilicitude de sua conduta, sendo-lhe exigível conduta diversa
daquela que foi adotada, qual seja, apresentar a outorga de uso de recursos hídricos e a análise
físico-química da água do poço tubular construído, documentação essa relativa à prestação de contas,
conforme previsto na legislação aplicável, bem como executar integralmente as obras relativas ao
TC/PAC 1140/2009 – Siafi 658039, comprovando a boa e regular aplicação dos recursos.
21. Em cumprimento ao despacho do relator, Min. Benjamin Zymler (peça 31), foram
encaminhados ao Sr. José Evangelista Torres Lopes e ao Município de Cabeceiras do Piauí/PI os
Ofícios de Citação 34.961 e 34.962/2020 (peças 34 e 35), efetivamente recebidos em 21/8/2020 (peça
36) e 21/8/2020 (peça 37).
22. O responsável José Evangelista Torres Lopes apresentou as alegações de defesa de peça
38.
23. Transcorrido o prazo regimental fixado o Município de Cabeceiras do Piauí/PI
permaneceu silente, não apresentando defesa. Operam-se, portanto, os efeitos da revelia, dando-se
prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, §3º, da Lei 8.443/1992.
EXAME TÉCNICO
Revelia do Município de Cabeceiras do Piauí/PI
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 os arts. 3º e 4º, inciso III, § 1º, da Resolução TCU 170, de 30
de junho de 2004, in verbis:
Resolução 155/2002 (Regimento Interno):
Art. 179. A citação, a audiência ou a notificação, bem como a comunicação de diligência, far seão:
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
(...)
Resolução TCU 170/2004:
Art. 3º As comunicações serão encaminhadas aos seus destinatários por meio de:
I - correio eletrônico, fac-símile ou telegrama;
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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. Portanto, 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.
26. Não é outra a orientação da jurisprudência do TCU, conforme se verifica nos 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).
27. 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.
28. No caso em apreço a citação do município é válida, uma vez que foi encaminhada para o
seu endereço constante da base de dados da Receita Federal (peça 33) e foi efetivamente recebida em
21/8/2020 (peça 37).
29. Quanto ao mérito, nos processos do TCU, a revelia não conduz à presunção de que seriam
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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 dos agentes não pode prescindir da prova existente no
processo ou para ele carreada.
30. Ao não apresentar sua defesa, o município deixou de produzir prova quanto à
regularidade da aplicação dos recursos do convênio, em afronta às normas que impõem aos
jurisdicionados 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.”
31. Considerando o princípio da verdade real que rege a atuação desta Corte, ainda que as
alegações de defesa não tenham sido apresentadas pelo responsável, a revelia não afasta a
obrigatoriedade da análise dos elementos probatórios disponíveis nos autos, conforme reiterados
acórdãos do Tribunal (Acórdãos TCU 163/2015 – 2ª Câmara, Rel. Min. Subst. André de Carvalho;
2.685/2015 – 2ª Câmara, Rel. Min. Raimundo Carreiro; 2.801/2015 – 1ª Câmara, Rel. Min. Walton
Alencar Rodrigues; 4.340/2015 – 1ª Câmara, Rel. Min. Subst. Weder de Oliveira e 5.537/2015 – 1ª
Câmara, Rel. Min. Subst. Weder de Oliveira). Assim, procurou-se buscar, em manifestações do
responsável na fase interna desta Tomada de Contas Especial, se havia argumentos que pudessem ser
aproveitados em seu favor.
32. Reexaminando os autos, verifica-se que o município não foi notificado na fase interna.
Todavia, o exame das alegações de defesa apresentadas pelo Sr. José Evangelista Torres Lopes (itens
39 a 51) foram suficientes para elidir o débito imputado ao ente federado.
33. Vale ressaltar que a pretensão punitiva do TCU, conforme Acórdão 1.441/2016-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 ato que ordenar a citação, a audiência ou a oitiva do responsável. No caso em exame, o recursos
do convênio foram recebidos entre 5/4 e 12/12/2011, conforme constou da citação. Tendo sido o ato
de ordenação da citação assinado em 2/7/2020 (peça 31), não houve o decurso de prazo superior a 10
anos. Portanto, não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva.
34. Dessa forma, o Município de Cabeceiras do Piauí/PI deve ser considerado revel, nos
termos do art. 12, §3º, da Lei 8.443/1992.
Alegações de defesa de José Evangelista Torres Lopes (peça 38).
35. Argumentos: após breve síntese dos fatos tratados nesta tomada de contas especial, o
responsável salienta que a totalidade dos recursos federais recebidos foi aplicada na execução do
objeto do TC/PAC 1140/2009.
36. De forma sucinta, sustenta que a prestação de contas do convênio foi reprovada, conforme
registrado no Parecer Financeiro 115/2015 (peça 1, p. 151-152), em razão de ausências documentais
e construtivas, para as quais encaminhou como justificativas os documentos anexos à sua defesa (peça
38, p. 4-38). Entende assim ter comprovado o saneamento das irregularidades e que suas contas estão
aptas ao julgamento pela regularidade.
37.
Análise: cumpre destacar inicialmente que algumas pendências documentais foram
sanadas antes de o responsável ser citado pela segunda vez, restando injustificadas, além da execução
parcial das obras em 69,78%, apenas os documentos relativos à Outorga de Uso de Recursos
Hídricos e Análise físico-química da água do poço tubular construído.
38. Para essas ausências documentais remanescentes, o responsável apresentou a Outorga
Preventiva de Recursos Hídricos 282/2010, de 6/12/2010 (peça 38, p. 28-29), relativa ao Poço Vaca
Brava I, expedida pela Secretaria do meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí, e a Análise FísicoQuímica realizada em 11/9/2020, objeto do Certificado 135/2020, emitido pelo Departamento
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Nacional de Obras contra as Secas – DNOCS (peça 38, p. 31), que atestou a boa potabilidade da
água do poço Vaca Brava I para o consumo humano.
39. Entendemos que os novos elementos apresentados elidem as irregularidades documentais.
40. Quanto à execução parcial, o responsável anexou declarações datadas de 10/8/2020,
emitidas pela executora das obras, a Construtora VR2 Ltda., atestando a instalação do dosador de
cloro e a construção da sapata de concreto ao redor do poço. Sobre as demais execuções parciais
nada argumentou o responsável.
41. Conforme planilha orçamentária final dos serviços realizados (peça 1, p. 71-72), que
calculou o percentual de execução em 69,78%, o item 1.1.1 (Perfuração de poço tubular com
profundidade de 120,00m, com revestimento e proteção sanitária) teve percentual de execução de
97%, em razão da ausência da proteção sanitária do poço tubular. Aplicado o percentual de 3% não
executado sobre o valor do item (R$ 15.020,00), o valor dos serviços de proteção sanitária
corresponde a R$ 563,25 (já incluso o BDI de 25%). Já a instalação completa do dosador de cloro,
indicada no item 6 da planilha, estava orçada em R$ 857,31, já com o BDI. Portanto, tais ausências
construtivas somavam R$ 1.420,56.
42. Para certificar a veracidade das declarações apresentadas pela Construtora VR2 Ltda.,
deveria a Funasa ser diligenciada a realizar nova vistoria técnica nas obras. Todavia, tal medida não
se mostra oportuna e razoável, ante o princípio da economicidade, uma vez que o custo com
deslocamento de servidor da Funasa até o Município de Cabeceiras do Piauí/PI muito provavelmente
superaria o valor de R$ 1.420,56.
43. Assim, entendemos razoável acatar os argumentos apresentados pelo responsável quanto
ao saneamento das irregularidades construtivas relacionadas à proteção sanitária do poço tubular e à
instalação do dosador de cloro, devendo ser abatido do débito referente à execução parcial o valor de
R$ 1.420,56.
44. A apresentação dos documentos relacionados à Outorga de Uso de Recursos Hídricos, à
Análise físico-química da água do poço tubular construído e à comprovação da titularidade ou posse
do imóvel (peça 18, p. 7-8), e a constatação que as obras atingiram funcionalidade, beneficiando a
comunidade até o presente momento com água de boa qualidade, desconfigura o débito total atribuído
ao Sr. José Evangelista Torres Lopes, pois tais ausências documentais foram os fundamentos iniciais
utilizados para a glosa pela totalidade dos valores repassados ao município. Nesse sentido, passamos
a considerar como regular a aplicação dos recursos do convênio no percentual de 69,78% das obras.
45. Dessa forma, o débito remanescente nesta TCE deve estar restrito aos serviços não
executados e pagos à executora das obras, abatendo-se do total indicado na citação solidária com a
Construtora VR2 Ltda., de R$ 36.186,03, o valor dos serviços ora comprovados, de
R$ 1.420,56, resultando no débito final de R$ 34.765,47.
46. Conclusão: procedido ao exame técnico, conclui-se que os novos documentos
apresentados pelo responsável são suficientes para descaracterizar a glosa pela totalidade dos
valores repassados pela Funasa, bem como para reduzir o valor dos serviços considerados como
pagos e não executados, com débito final de R$ 34.765,47.
47. Vale ressaltar, conforme art. 161 do Regimento Interno, que o acatamento parcial das
alegações de defesa do Sr. José Evangelista Torres Lopes deve beneficiar a Construtora VR2 Ltda.
com a redução do débito a ela atribuído. Deve favorecer ainda o Município de Cabeceiras do
Piauí/PI, uma vez que a constatação da regular aplicação dos recursos do convênio em 69,78%, elide
a irregularidade que fundamentou sua citação solidária.
Prescrição da Pretensão Punitiva
48. 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 dos responsáveis.
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49. No caso em exame, o pagamento por serviços não realizados ocorreu em 14/12/2011,
conforme constou da citação. Tendo sido o ato de ordenação da citação assinado em 20/6/2018 (peça
11), não houve o decurso de prazo superior a 10 anos. Portanto, não ocorreu a prescrição da
pretensão punitiva.
CONCLUSÃO
50. Em face da análise promovida na seção “exame técnico”, restou demonstrado que os
argumentos e documentos apresentados pelo Sr. José Evangelista Torres Lopes foram suficientes para
elidir totalmente as irregularidades relativas às ausências documentais, que fundamentaram sua
citação pelo valor total recebido, e parcialmente aquelas relativas à execução parcial do objeto do
convênio. Dessa forma, deve-se acatar parcialmente suas alegações de defesa.
51. Com relação aos demais responsáveis, Construtora VR2 Ltda. e Município de Cabeceiras
do Piauí/PI, aproveitam-se os argumentos de defesa do Sr. José Evangelista Torres Lopes em seu
favor, conforme preceitua o art. 161, do Regimento interno, para reduzir o débito imputado à empresa
e afastar integralmente o débito atribuído ao ente federado, que deve ter suas contas julgadas
regulares.
52. Verifica-se que inexistem nos autos elementos que demonstrem a boa-fé dos responsáveis
ou a ocorrência de outros excludentes de ilicitude, punibilidade ou culpabilidade. Desse modo, as
contas do Sr. José Evangelista Torres Lopes e da Construtora VR2 Ltda. devem ser julgadas
irregulares, nos termos do art. 202, § 6º, do Regimento Interno do TCU, procedendo-se às suas
condenações em débito, aplicando-lhes, ainda, a multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992.
53. Constata-se também que não houve a prescrição da pretensão punitiva, conforme
registrado nos itens 48 e 49.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
54. Diante do exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo-se a adoção
das seguintes medidas:
a)
considerar revéis a Construtora VR2 Ltda. (CNPJ 07.801.284/0001-64) e o Município de
Cabeceiras do Piauí/PI (CNPJ 41.522.277/0001-61), com fundamento no § 3º, art. 12, Lei 8.443, de
16 de julho de 1992;
b)
acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. José Evangelista Torres
Lopes (CPF 273.816.503-63), Prefeito Municipal de Cabeceiras do Piauí/PI na gestão 2009-2012,
aproveitando-as em benefício da Construtora VR2 Ltda. (CNPJ 07.801.284/0001-64) e do Município
de Cabeceiras do Piauí/PI (CNPJ 41.522.277/0001-61), conforme previsto no art. 161, do Regimento
Interno;
c) com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 17 e 23,
inciso I, da mesma Lei, e com arts. 1º, inciso I; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, julgar
regulares as contas do Município de Cabeceiras do Piauí/PI (CNPJ 41.522.277/0001-61), dando-lhe
quitação plena;
d)
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, julgar irregulares as contas do Sr. José Evangelista Torres Lopes (CPF
273.816.503-63), Prefeito Municipal de Cabeceiras do Piauí/PI na gestão 2009-2012, e da
Construtora VR2 Ltda. (CNPJ 07.801.284/0001-64), condenando-os, solidariamente, ao pagamento
da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para
comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno), o
recolhimento da dívida aos cofres do 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
ORIGINAL
DATA
DA
(R$)
OCORRÊNCIA
34.765,47
14/12/2011
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e)
aplicar individualmente ao Sr. José Evangelista Torres Lopes (CPF 273.816.503-63),
Prefeito Municipal de Cabeceiras do Piauí/PI na gestão 2009-2012, e à Construtora VR2 Ltda. (CNPJ
07.801.284/0001-64), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92 c/c o art. 267 do RI/TCU, fixandolhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, 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 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;
f)
autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança
judicial dos responsáveis, caso não atendidas as notificações;
g)
autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443, de
1992, c/c o art. 217, §§ 1º e 2º do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da 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
comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da
parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre
cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma
prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do
recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos
do § 2º do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal;
h)
enviar cópia do Acórdão que vier a ser proferido à Fundação Nacional de Saúde e aos
responsáveis, para ciência, bem como à Procuradoria da República no Estado do Piauí, 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;
j)
informar à Procuradoria da República no Estado do Piauí, à Fundação Nacional de
Saúde e aos responsáveis 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; e
l)
informar à Procuradoria da República no Estado do Piauí que, nos termos do parágrafo
único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público
credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática,
ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem
solicitação formal.”
É o relatório.
VOTO
Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em
desfavor do Sr. José Evanjelista Torres Lopes, prefeito municipal de Cabeceiras do Piauí/PI na gestão
2009-2012, e da Construtora VR2 Ltda., pela não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos
recebidos mediante o Termo de Compromisso TC/PAC 1140/2009, celebrado entre a Funasa e o
referido município, com vigência de 31/12/2009 a 14/12/2012. No total, foram previstos
R$ 124.000,00, sendo R$ 120.000,00 com recursos federais e o restante com contrapartida do
município.
2.
O aludido ajuste teve por objeto a execução de sistema de abastecimento de água nesse
município, mais especificamente na localidade de Vaca Brava 1, compreendendo os seguintes
componentes: captação subterrânea, adutora, reservatório, rede de distribuição e ligações domiciliares.
3.
De acordo com relatórios técnicos e parecer financeiro da Funasa, foram identificadas as
seguintes irregularidades:
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a.
pagamento do valor integral à construtora frente a uma execução física de somente 69,78%
dos serviços previstos;
b.
não apresentação da Outorga de Uso de Recursos Hídricos do poço tubular construído;
c.
ausência de análise físico-química da água do poço tubular construído;
d.
falta de documentação comprobatória da posse ou da regularização da propriedade ou
domínio da área utilizada para perfuração do poço tubular;
e.
não construção da sapata de proteção sanitária ao redor do poço; e
f.
não instalação do dosador de cloro.
4.
No âmbito do controle externo, a SecexTCE promoveu as citações do município, da
construtora e do ex-prefeito. Somente o último apresentou alegações de defesa, tendo os demais
permanecido silentes durante o prazo regimental.
5.
Quanto ao município, o ofício de citação e o aviso de recebimento da correspondência
foram acostados às peças 35 e 37.
6.
No tocante à construtora, foram frustradas as tentativas de citá-la no endereço próprio,
constante da base da Receita Federal e em endereço proveniente de consulta na internet e, também, no
endereço de sua sócia-administradora. As correspondências foram devolvidas sob a alegação de
mudança de endereço. Foi enviado também ofício de citação para o endereço da empresa constante no
Facebook, que contou com aviso de recebimento (peças 21-23). Por considerar a possibilidade de o
endereço contido na referida rede social estar incorreto, também foi realizada a citação por edital (peça
25).
7.
O ex-prefeito, em apertada síntese, apresentou os seguintes documentos em sua defesa:
a.
Outorga Preventiva de Recursos Hídricos 282/2010, expedida pela Secretaria do Meio
Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí;
b.
análise físico-química realizada em 11/9/2020, objeto do Certificado 135/2020, emitido
pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, que atestou a boa potabilidade da água do poço
Vaca Brava I para o consumo humano;
c.
contrato de servidão pública; e
d.
declarações emitidas pela construtora em 10/8/2020 atestando a instalação do dosador de
cloro e a construção da sapata de concreto ao redor do poço.
8.
Em sua análise, a unidade técnica considerou que as alegações de defesa do ex-prefeito
foram suficientes para elidir totalmente as irregularidades relativas às ausências documentais e apenas
parcialmente às referentes à inexecução parcial do objeto.
9.
De acordo com a SecexTCE, os valores concernentes à instalação do dosador de cloro e à
construção da sapata totalizam R$ 1.420,56. Para verificar a veracidade das declarações fornecidas
pela construtora, deveria a Funasa ser diligenciada para realizar nova vistoria técnica nas obras,
contudo tal medida não se mostraria oportuna e razoável diante do princípio da economicidade, já que
o custo de deslocamento do servidor da Funasa para o local provavelmente superaria esse valor. Por
essa razão, considerou razoável acatar os argumentos apresentados e deduzir esses valores do débito
por inexecução parcial pelo qual o responsável foi citado, calculado inicialmente no montante de
R$ 36.186,03, em valores históricos.
10. Ademais, posicionou-se por afastar integralmente o débito atribuído ao ente federado, por
considerar que a análise documental comprovou a regularidade da aplicação dos recursos do termo de
compromisso em relação à parcela executada das obras, cuja funcionalidade foi aferida pela Funasa.
11. No que diz respeito à pretensão punitiva do TCU, a SecexTCE realizou análise com base
no Acórdão 1.441/2016-Plenário, de minha relatoria, ocasião em que se firmou uniformização de
jurisprudência no sentido de que o prazo de prescrição subordina-se ao 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 dos responsáveis.

524
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

12. No caso em exame, como o pagamento por serviços não realizados ocorreu em 14/12/2011
e o ato de ordenação da citação foi assinado em 20/6/2018 (peça 11), considerou que não houve o
decurso de prazo superior a dez anos e, consequentemente, não ocorreu a prescrição da pretensão
punitiva.
13. Assim sendo, a unidade instrutiva formulou proposta de encaminhamento no sentido de:
a.
considerar revéis a construtora e o município, dando-se prosseguimento ao processo, nos
termos do art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992;
b.
julgar regulares as contas do município;
c.
acolher parcialmente as alegações de defesa do ex-prefeito;
d.
julgar irregulares as contas do ex-prefeito e da construtora, condenando-os, solidariamente,
pelo débito no montante de R$ 34.765,47, na data-base de 14/12/2011; e
e.
aplicar, individualmente, ao ex-prefeito e à construtora a multa prevista no art. 57 da Lei
8.443/1992.
14. O representante do Ministério Público junto ao TCU emitiu parecer manifestando-se de
acordo com a aludida proposta.
II
15. Acolho, em essência, os pareceres precedentes, cujos fundamentos incorporo como razões
de decidir, exceto em relação ao que estiver em conflito com a divergência pontual que passo a expor.
16. No tocante ao valor do débito, o ex-prefeito limitou-se a apresentar declarações da própria
construtora, desacompanhadas de qualquer ateste pelo fiscal da obra, informando que a instalação do
dosador de cloro e a construção da sapata de concreto ao redor do poço teriam sido realizadas (peça
38, p. 35-38).
17. Desde a vigência do ajuste, a jurisprudência deste Tribunal tem sido pacífica no sentido de
considerar que declarações emitidas por terceiros, isoladamente, não são suficientes para comprovar a
regular aplicação dos recursos federais transferidos, possuindo baixa força probatória e comprovando
somente a existência da declaração, mas não o fato declarado, competindo ao interessado demonstrar a
veracidade do alegado. Nessa esteira, cito como exemplo o Acórdão 1.441/2011-Plenário, de relatoria
do Ministro Walton Alencar Rodrigues, Acórdão 2.455/2013-Plenário, de relatoria do então Ministro
José Jorge, Acórdão 2.834/2015 - 2ª Câmara, de relatoria do Ministro Augusto Nardes, e Acórdão
1.423/2019-Plenário, de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro.
18. No caso em tela, importante destacar que as declarações possuem ainda menor valor
probatório, uma vez que não foram emitidas por terceiros, e sim pela construtora, que é responsável
solidária pelo débito em questão, juntamente com o ex-prefeito, e, consequentemente, também possui
interesse direto na redução do montante a ser ressarcido ao Erário.
19. Ademais, observo que as declarações foram assinadas pela construtora somente em
10/8/2020, depois que ambos os responsáveis já haviam sido chamados aos presentes autos para
apresentar suas defesas, na primeira rodada de citações, em função de pagamentos efetuados sobre
serviços não realizados (peça 27).
20. Analisando os demais elementos contidos nos autos, verifico que houve aceitação
definitiva da obra pelo ex-prefeito em 31/12/2012, registrando que tudo estaria de acordo com as
especificações exigidas e plano de trabalho relacionado ao termo de compromisso (peça 38, p. 24).
21. Entretanto, o defendente não apresentou justificativas para o fato de que o último relatório
de visita técnica da Funasa, referente à inspeção in loco realizada em 24/3/2015, apontara a ausência
do dosador de cloro e da sapata de proteção junto ao poço, registrando que a situação encontrada era a
mesma mencionada em relatórios das duas visitas técnicas anteriores, feitas em 4/6/2013 e 1/10/2014.
Cabe frisar que essas visitas técnicas foram realizadas inclusive em datas posteriores à aceitação
definitiva da obra e ao término da vigência do termo de compromisso (peça 18, p. 4-6).
22. Nesses relatórios, a Funasa apontou também que foram assentados apenas 1.710m de
tubulação de rede de distribuição, frente a uma quantidade prevista de 3.215m, o que equivale apenas a
cerca de 47% de execução para esse item.
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23. Quanto aos dois boletins de medição apresentados pelo responsável em sua defesa, verifico
que eles foram firmados apenas pelo sócio-administrador da construtora em 10/5/2011 e 10/12/2011,
sem qualquer ateste pelo fiscal da obra e desacompanhados de justificativas para as divergências em
relação ao apontado nos relatórios da Funasa (peça 38, p. 21-22), de modo que esses boletins se
equivalem às declarações mencionadas anteriormente.
24. Portanto, pelas razões expostas, concluo que o ex-prefeito não trouxe elementos suficientes
para comprovar a instalação do dosador de cloro e a construção da sapata de proteção ao redor do
poço, motivo pelo qual mantenho o valor do débito original pelo qual foram citados o ex-prefeito e a
construtora.
25. Ante o exposto, manifesto-me por que o Tribunal aprove o acórdão que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 5321/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 020.256/2017-5.
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: Construtora Vr2 Ltda (07.801.284/0001-64); José Evanjelista Torres Lopes
(273.816.503-63); Prefeitura Municipal de Cabeceiras do Piauí - PI (41.522.277/0001-61).
4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cabeceiras do Piauí - PI.
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler.
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 instaurada pela
Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos
recursos recebidos por meio do Termo de Compromisso TC/PAC 1140/2009 (Siafi 658039),
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira
Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em:
1.1.
considerar revéis o Município de Cabeceiras do Piauí/PI e a Construtora Vr2 Ltda,
dando prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3°, da Lei nº 8.443/1992;
1.2.
acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. José Evanjelista
Torres Lopes;
1.3.
julgar regulares, nos termos dos arts. 1º, inciso I, 16, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os
arts. 17 e 23, inciso I, da mesma lei, as contas do Município de Cabeceiras do Piauí/PI, dando-lhe
quitação plena;
1.4.
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, as contas do Sr. José Evanjelista Torres
Lopes e da Construtora Vr2 Ltda, 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 da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias para que
comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo 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 do TCU:
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Data de ocorrência
14/12/2011

Valor histórico (R$)
36.186,03

1.5.
aplicar ao Sr. José Evanjelista Torres Lopes, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992,
c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, multa de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), fixando-lhe 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 aos cofres do Tesouro
Nacional, atualizada monetariamente desde a presente data até a do efetivo recolhimento, se paga após
o vencimento, na forma da legislação em vigor;
1.6.
aplicar à Construtora Vr2 Ltda, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267
do Regimento Interno do TCU, multa no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), fixando-lhe 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 aos cofres do Tesouro
Nacional, atualizada monetariamente desde a presente data até a do efetivo recolhimento, se paga após
o vencimento, na forma da legislação em vigor;
1.7.
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;
1.8.
autorizar, caso requerido, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas
mensais e consecutivas, fixando-se o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do
recebimento da notificação, e os das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada valor mensal
os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, bem como alertar os
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 do Regimento Interno/TCU;
1.9.
dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Piauí, 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
9.10. dar ciência desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde e aos responsáveis.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5321-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator) e
Jorge Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

BENJAMIN ZYMLER
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral
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GRUPO I – CLASSE II – Primeira Câmara
TC 029.093/2017-1
Natureza: Tomada de Contas Especial
Entidade: Município de Prata do Piauí - PI
Responsáveis: Antônio Gomes de Sousa (628.362.931-87); Antônio Marcolino Ferreira Neto
(066.220.873-00); Construcar - Construção Civil e Locação de Maquinas e Veículos Ltda - Epp
(19.742.308/0001-30); Emanuela Machado Araújo (022.569.573-14); Ionildes Castelo Branco de
Queiroz Ferreira (528.638.243-68); Ricardo Matos da Cruz (815.891.745-34)
Representação legal: não há
SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. MUNICÍPIO DE PRATA DO PIAUÍ.
MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ATÍPICAS, REALIZADAS NO FINAL DO MANDATO DO
EX-GESTOR MUNICIPAL. FRAUDES À LICITAÇÃO. PAGAMENTO POR SERVIÇOS NÃO
REALIZADOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA QUE
RECEBEU OS RECURSOS. CITAÇÃO DO EX-PREFEITO, DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE
LICITAÇÃO, DA EMPRESA E DE SEUS SÓCIOS. REVELIA DO EX-PREFEITO E DOS
MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO. REJEIÇÃO DAS ALEGAÇÕES DE DEFESA DA
CONTRATADA E DE SEUS SÓCIOS. CONTAS IRREGULARES. DÉBITO SOLIDÁRIO.
MULTAS INDIVIDUAIS. CIÊNCIA.
RELATÓRIO
Adoto como parte inicial do relatório a instrução elaborada por auditor da SecexEducação (peça
65), que contou com a anuência da chefia imediata (peça 66):
“1. Trata-se de Tomada de Contas Especial, instaurada em face de determinação constante do
item 9.5.1 do Acórdão 1470/2017-TCU-Plenário (TC 012.893/2017-0), in verbis (peça 1, p. 2):
9.5. determinar a constituição de apartados dos presentes autos, autuando-os, individualmente, como
tomada de contas especiais, ex-vi do art. 47 da Lei 8.443/92, e realizar, com fundamento nos arts. 10, § 1º, 12,
incisos I e II, e 16, §2º, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e II, e 209, §§ 5º e 6º, do Regimento
Interno/TCU, a citação solidária dos responsáveis a seguir relacionados, para que, no prazo de 30 (trinta)
dias, apresentem alegações de defesa e/ou recolham aos cofres do Fundeb do Município de Prata do Piauí/PI
as quantias especificadas, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo
recolhimento, abatendo-se, na oportunidade, a quantia eventualmente já ressarcida na forma da legislação em
vigor:
9.5.1. Responsáveis solidários: Antônio Gomes de Sousa (CPF 628.362.931-87), Construcar Construção
Civil e Locação de Máquinas e Veículos Ltda. EPP (CNPJ 19.742.308/00001-30), Antônio Marcolino Ferreira
Neto (CPF 066.220.873-00), Ionildes Castelo Branco de Queiroz Ferreira (CPF 528.638.243-68), Ricardo
Matos da Cruz (CPF 815.891.745-34) e Emanuela Machado Araújo (CPF 022.569.573-14): realização de 29
transferências bancárias (da conta corrente n. 0699278-1, agência n. 5797, Banco Bradesco, de titularidade da
Prefeitura Municipal de Prata do Piauí/PI) à empresa Construcar Construção Civil e Locação de Máquinas e
Veículos Ltda. EPP, no período de 14 a 20 de dezembro de 2016, totalizando o montante de R$ 502.346,86, sem
qualquer comprovação da contraprestação de serviços por parte da empresa, conforme apurado pela CGU-PI,
nos termos consignados na nota técnica n. 551/2017/NAE/PI/REGIONAL/PI, de 17/5/2017 (peça 3), bem como
não fora localizada pela equipe de auditoria da CGU-PI qualquer documentação que pudesse evidenciar a
regular aplicação dos recursos (projeto básico, processo licitatório, contrato, documentos fiscais de despesa
etc.), o que foi corroborado pelo gestor sucessor, Sr. Willhelm Barbosa Lima, que certificou, ao tomar posse no
dia 1/1/2017, que não localizara qualquer documentação que pudesse comprovar a execução das despesas
relacionadas às transferência bancárias decorrentes do precatório do Fundef. Ademais, conforme fiscalização
realizada pela CGU-PI, restaram devidamente constatadas as seguintes irregularidades: a) ausência de
autorização legislativa para realização das despesas; b) fraude à licitação; c) ausência de manutenção dos
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recursos do Fundef em conta específica; e d) demais ocorrências retratadas nos itens 1-47 da instrução
constante à peça 14;

HISTÓRICO
2.
Conforme se depreende do voto condutor do supracitado acórdão (peça 2), o presente
processo de TCE derivou de representação da Secex/PI, baseada em informações compartilhadas pela
Controladoria Geral da União, versando sobre irregularidades ocorridas no município de Prata do
Piauí-PI, relacionadas a licitações, contratações e movimentações bancárias, efetuadas pelo ex-gestor
da referida municipalidade, Sr. Antônio Gomes de Sousa (CPF 628.362.931-87).
3.
Na Nota Técnica 551/2017/NAE/PI/REGIONAL/PI, de 17/5/2017, a Controladoria-Geral
da União no Piauí relata que o município de Prata do Piauí-PI, em face de decisão judicial do Juiz da
5ª Vara da Justiça Federal do Piauí (2005.40.00.0067384), recebeu, em 13/12/2016, o montante de R$
2.849.823,75, creditado na conta-corrente 16-0, agência 3389, da Caixa Econômica Federal
(intitulada “PM PRATA IPVA”).
4.
Imprescindível destacar que tal crédito se deu a apenas dezoito dias do término do
mandato do então gestor municipal de Prata do Piauí-PI, Sr. Antônio Gomes de Sousa
(CPF 628.362.931-87), eleito em 2012 e derrotado nas eleições municipais de 2016. Ademais, as
contas da referida municipalidade se encontravam bloqueadas em decorrência de decisão cautelar do
Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) deferida em virtude da sonegação de informações à
equipe de transição municipal por parte da equipe do mencionado então Prefeito, do atraso no
pagamento dos salários dos servidores municipais e do atraso no pagamento à empresa de Águas e
Esgotos do Piauí S/A (Agespisa).
5.
Ocorre que, em 9/12/2016, a referida cautelar perdeu seus efeitos por força de decisão
(também em sede cautelar) do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, sob a relatoria do
Desembargador Oton Mário José Lustosa Torres, que entendeu pela inconstitucionalidade do art. 86,
inciso IV, da Lei Estadual 5.888/09 (Lei Orgânica do TCE-PI), o qual permitia à Corte de Contas
Estadual “determinar às instituições financeiras depositárias o bloqueio da movimentação das contas
bancárias dos órgãos, entidades, pessoas e fundos sujeitos à sua jurisdição”.
6.
Consoante análise procedida pela CGU-PI nos extratos bancários da conta-corrente da
municipalidade (c/c 16-0, ag. 3389, da Caixa Econômica Federal) (peça 13, p. 13-14, do
TC 012.893/2017-0), restou comprovado um crédito no valor de R$ 2.849.823,75 no dia 13/12/2016,
sendo que já no dia seguinte (14/12/2016) houve uma transferência para outra conta-corrente da
Prefeitura Municipal de Prata do Piauí-PI, dessa feita no Banco Bradesco (c/c 0699278-1, agência
5797), no valor de R$ 2.730.000,00. Ressalte-se que esta última conta-corrente encontrava-se com
saldo zero anteriormente à mencionada transferência.
7.
Na sequência da análise efetivada na movimentação bancária desses recursos na contacorrente do Banco Bradesco mantida pela Prefeitura Municipal de Prata do Piauí-PI, cujo extrato
bancário (peça 13, p. 2-7, do TC 012.893/2017-0) foi obtido pelo atual gestor municipal de Prata do
Piauí e disponibilizado à CGU-PI, constatou-se que no curto espaço de tempo de cinco dias (14, 15,
16 19 e 20 de dezembro de 2016) foram efetivadas inúmeras transferências bancárias para
destinatários devidamente identificados e algumas transferências financeiras para outra conta do
município mantida no Banco do Brasil (c/c 5225-6, ag. 788-9 – extrato bancário à peça 12, do
TC 012.893/2017-0), caracterizando movimentação bancária atípica.
8.
Dentre os beneficiários das transferências bancárias efetivadas foram destacados os
seguintes, cujos valores totalizam R$ 2.234.123,22 (peça 13, p. 2-7, do TC 012.893/2017-0):
Destinatário

CNPJ

Construcar Construção Civil e
19.742.308/0
Locação de Máquinas e Veículos Ltda. EPP
001-30
QualityServ Construtora Serviços e
21.376.282/0

Operações
Bancárias
Identificadas
29
transferências
1

Montan
te Destinado
(R$)
502.346,
86
50.025,0
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Destinatário

CNPJ

Reformas Ltda. – ME
Vitor Alves Cardoso Neto EIRELI
Geopa Empreendimentos Imobiliários
Ltda.
Salinas
Empreendimentos
Construções Ltda. – ME
Construtora Tende Ltda. – ME

e

Venilson de Oliveira Rocha ME
F & R Pneus Ltda.
Contabilidade Pública de Municípios
Ltda.
DMJ Serviços de Diagnóstico e
Comércio de Equipamentos para Escritório
Ltda. – ME
Marquinhos Construções Ltda. – ME

001-04
14.283.222/0
001-73
13.231.889/0
001-60
73.694.788/0
001-57
05.740.967/0
001-23
16.416.613/0
001-44
07.670.899/0
001-07
17.400.231/0
001-95
41.280.439/0
001-00

Operações
Bancárias
Identificadas
transferência
2
transferências
3
transferências
1
transferência
3
transferências
2
transferências
1
transferência
3
transferências
9
transferências

11.757.747/0
001-05

1
transferência

Montan
te Destinado
(R$)
0
313.873,
98
332.253,
29
154.925,
04
310.645,
26
297.535,
16
28.400,0
0
63.600,0
0
40.302,4
3
140.216,
20

9.
Ademais, evidenciou-se quatro transferências financeiras para outra conta bancária de
titularidade do município, mantida em outra instituição financeira (Banco do Brasil - c/c 5225-6,
ag. 788-9 – peça 12, do TC 012.893/2017-0), no montante de R$ 428.650,00, e 1 transferência
bancária no valor de R$ 102.215,98 para conta não identificada, totalizando R$ 530.865,98, conforme
segue:
Dat

Titularidade da

a

conta

14/1
2/2016
15/1
2/2016
15/1
2/2016
20/1
2/2016
20/1
2/2016

P.M.
do Piauí
P.M.
do Piauí
P.M.
do Piauí
P.M.
do Piauí
P.M.
do Piauí

de Prata
de Prata
de Prata
de Prata
de Prata

CNPJ

06.636.807/0
001-00
06.636.807/0
001-00
06.636.807/0
001-00
06.636.807/0
001-00
06.636.807/0
001-00

Operação

TED
HBANK
TED
HBANK
TED
HBANK
TED
HBANK
TED
HBANK

D
D
D
D
D

Valor
Document
o
431
9930
487
3533
545
3807
879
3758
877
6751

(R$)
58.700
,00
200.00
0,00
120.00
0,00
49.950
,00
102.21
5,98

10. Ainda, registrou a CGU-PI que “outras duas transferências cujos destinatários não foram
especificados, no montante de R$ 45.230,00, tendo sido identificados ainda devoluções de quatro
transferências eletrônicas de Documentos (TEDs) no montante de R$ 80.780,00, resultando numa
movimentação a débito no valor total de R$ 2.810.747,60 e com devoluções no montante de
R$ 80.780,00, de maneira que se tem uma movimentação líquida a débito de R$ 2.729.967,60 em face
da transferência de R$ 2.730.000,00, o que implicaria um saldo remanescente de R$ 32,40 em relação
a tudo o que foi transferido relativo à receita do Fundef”.
11. Em consulta ao orçamento municipal referente ao exercício de 2016 (Lei Municipal
293/2015, que previu receitas e fixou despesas no montante de R$ 16.980.000,00) constatou-se que a
multicitada receita do Fundef não havia sido prevista pela Prefeitura Municipal de Prata do Piauí-PI,
o que traz como corolário a inexistência de autorização legislativa para a realização de despesas com
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tal receita.
12. Cabe registrar que foi verificada a publicação, em 29/12/2016, da Lei Municipal
301/2016, de 16/11/2016, que dispôs sobre “alteração na Lei orçamentária”, abrindo crédito especial
no montante de R$ 2.920.000,00, no âmbito da Unidade Orçamentária 02.12.00 – Fundeb, sendo
fixadas as dotações para a realização das despesas públicas com os referidos recursos. Todavia,
considerando que a mencionada lei foi omissa em estabelecer o início de sua vigência, consoante o
disposto no art. 1º da Lei de Introdução ao Código Civil, a lei em comento entraria em vigor 45 dias
depois de oficialmente publicada, o que, no presente caso, ocorreria somente em fevereiro de 2017,
não respaldando as despesas pagas com os recursos da ação judicial do Fundef ocorridas nos dias
14, 15, 16, 19 e 20 de dezembro de 2016 (dias antes da publicação da referida lei).
13. Na sequência do relatório da CGU-PI, registrou-se que foram constatadas nas
publicações oficiais da Prefeitura Municipal de Prata do Piauí eventuais contratações relacionadas
às empresas recebedoras dos recursos do Fundef e contemporâneas à ocorrência das movimentações
financeiras identificadas. Assim, considerando-se a necessidade de realização de licitações prévias
para se respaldar os pagamentos efetuados, apurou-se o seguinte:
Empresa
contratada
Marquinhos
Construções Ltda. – ME
(CPNJ 11.757.747/000105 )
Construtora
Tende Ltda. – ME (CNPJ
05.740.967/0001-23)

Proced
imento
Licitatório
Convit
e 001/2016

Convit
e 002/2016

Convit
e 004/2016

Objeto licitado

Contratação
de
empresa
especializada para execução dos serviços de
recuperação de pavimentação de vias
públicas do município.
Contratação
de
empresa
especializada para execução dos serviços de
reforma de diversas escolas municipais
Contratação
de
empresa
especializada para execução dos serviços de
recuperação de estrada vicinal em diversos
trechos da Zona Rural do Município de Prata
do Piauí.
Contratação
de
empresa
especializada para execução dos serviços de
dedetização dos prédios públicos municipais
pertencentes à administração pública
municipal.
Contratação
de
empresa
especializada para execução dos serviços de
reforma do prédio da sede do Peti.

QualityServ
Construtora Serviços e
Reformas Ltda. – ME
(CNPJ 21.376.282/000104)
Construcar
Construção
Civil
e
Locação de Máquinas e
Veículos
Ltda.
EPP
(CNPJ 19.742.308/000130)

Convit
e 003/2016

Convit
e 007/2016

Contratação
de
empresa
especializada para execução dos serviços de
reforma do prédio da sede do Cras.

Vitor
Alves
Cardoso Neto EIRELI
(CNPJ 14.283.222/000173)
Venilson
de
Oliveira
Rocha
ME
(CNPJ 16.416.613/000144)

Convit
e 006/2016

Contratação
de
empresa
especializada para execução dos serviços de
reforma do Posto de Saúde do PSF

Convit
e 008/2016

Contratação
de
empresa
especializada para execução dos serviços de
reforma do prédio da Prefeitura

Convit
e 009/2016

Contratação de empresa especializada
para execução dos serviços de reforma em
geral incluindo elétrica e hidráulica na
Unidade Escolar Roberta Sousa Lima

14.

Convit
e 005/2016

Data de
homologação
7/12/20
16
(com
publicação em
3/1/2017)
7/12/20
16
(com
publicação em
3/1/2017)
12/12/2
016
(com
publicação em
3/1/2017)
7/12/20
16
(com
publicação em
3/1/2017)
12/12/2
016
(com
publicação em
3/1/2017)
12/12/2
016
(com
publicação em
3/1/2017)
12/12/2
016
(com
publicação em
3/1/2017)
12/12/2
016
(com
publicação em
3/1/2017)
12/12/2
016
(com
publicação em
3/1/2017)

Valor
contratado
(R$)
147.5
96,46

146.7
60,48

147.9
59,78

50.02
5,00

148.4
26,13

148.3
92,76

148.0
00,00

149.6
95,16

147.8
40,00

À vista de tais constatações, a CGU apresentou as seguintes considerações, verbis:

(...) no período de 07 a 12 de dezembro de 2016 teriam sido homologados os nove convites anteriormente
elencados (todos homologados pelo Prefeito Municipal de Prata do Piauí Antônio Gomes de Sousa, CPF nº
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628.362.931-87), chamando a atenção as seguintes atipicidades e inconsistências, além do próprio fato de
terem sido vencidos por várias das empresas recebedoras das transferências suspeitas elencadas no Quadro 2:
a) a quantidade de convites compreendidos nesse período, sendo essa a modalidade mais simples de
licitação e cuja publicidade é restrita;
b) o fato de os valores contratados terem sido muito próximos ao limite da modalidade previsto no art.
23 da Lei nº 8.666/1993, qual seja R$ 150.000,00 para obras e serviços de engenharia e R$ 80.000,00 para
compras e outros serviços que não se enquadrem como obras e serviços de engenharia;
c) o fato de diversos objetos licitados não estarem relacionados à finalidade do Fundef (manutenção e
desenvolvimento do ensino fundamental e de valorização do magistério), tais como reformas com prédios
públicos da área de assistência social (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – Peti e Centro de
Referência de Assistência Social – Cras), da saúde (Posto de Saúde do Programa Saúde da Família – PSF) e
da Administração (sede da Prefeitura), além de serviços de pavimentação de vias públicas e recuperação de
estradas vicinais;
d) o fato de que, para participarem do certame e em seguida serem contratadas, as empresas elencadas
no Quadro 3 deveriam ter sido previamente convidadas pela Prefeitura Municipal de Prata do Piauí, sendo que
em 3 procedimentos (Convites nº 001/2016, 002/2016 e 004/2016) foram convidadas empresas com sede nos
municípios de Independência – CE (Marquinhos Construções Ltda. – ME, CNPJ nº 11.757.747/0001-05) e
Tamboril – CE (Construtora Tende Ltda. – ME, CNPJ nº 05.740.967/0001-23), conforme informações extraídas
do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica mantido pela Receita Federal do Brasil, municípios esses distantes
cerca de 296 e 311 quilômetros de Prata do Piauí, respectivamente, enquanto Teresina (PI), capital do Estado
do Piauí e sede de diversas empresas prestadoras de serviços de engenharia, por exemplo, dista
aproximadamente 163 km de Prata do Piauí;
e) o fato de esses nove convites não terem sido informados no Sistema Licitações Web do TCE/PI, o que
ampliaria a publicidade do processo, implicando no descumprimento do § 4º do art. 34 da Resolução TCE/PI nº
39/2015; e
f) o fato de a publicação dos certames só ter sido efetuada em 03 de janeiro de 2017, quase um mês após
as homologações datadas de 07 de dezembro de 2017 e mais de 20 dias após as homologações datadas de 12
de dezembro de 2016.

15.

Por fim, destaca-se da multicitada nota técnica as informações a seguir:

(...) Cabe destacar também que, em consulta às edições do Diário Oficial dos Municípios, verificou-se
que a comissão permanente de licitação (CPL) da Prefeitura Municipal de Prata do Piauí responsável pela
condução dos certames à época dos nove convites anteriormente citados era composta pelos seguintes
membros, nomeados em 02 de novembro de 2016 (com publicação apenas em 1º de dezembro de 2016) pelo
então Prefeito Municipal de Prata do Piauí Antônio Gomes de Sousa (CPF nº 628.362.931-87): Ricardo Matos
da Cruz (CPF nº 815.891.745-34), como presidente da CPL; Emanuela Machado Araújo (CPF nº 022.569.57314), como membro; e Romário Lopes dos Reis (CPF nº 050.643.543-12), também como membro.
3.5.1.1. Em relação aos citados membros, cabe salientar que durante as entrevistas a equipe de
fiscalização da CGU foi informada que nenhum dos três membros era servidor efetivo da Prefeitura Municipal
de Prata do Piauí (em descumprimento ao disposto no caput art. 51 da Lei nº 8.666/1993) e que Ricardo Matos
da Cruz e Emanuela Machado Araújo eram casados (de fato ambos possuem os mesmos endereços registrados
em seus CPFs), sendo que Emanuela Machado Araújo seria irmã de Mirly Machado Araújo (CPF nº
022.569.563-42), esposa do então Prefeito Municipal de Prata do Piauí Antônio Gomes de Sousa (CPF nº
628.362.931-87), o que de fato foi corroborado em consulta aos respectivos CPFs e por meio de notícias
publicadas na internet.
(...)
4.1. Diante do exposto, conclui-se que o ex-Prefeito Municipal de Prata do Piauí Antônio Gomes de
Sousa (CPF nº 628.362.931-87), após ter sido derrotado nas eleições municipais de 2016, empenhou-se em
obter o desbloqueio das contas municipais (que se encontravam bloqueadas por decisão cautelar do TCE/PI),
vislumbrando o recebimento dos recursos do Fundef que seriam pagos via precatório, para que, uma vez
recebidos esses recursos no valor de R$ 2.849.823,75 há poucos dias do fim de seu mandato, pudesse distribuilos a determinadas empresas (algumas delas de ‘fachada’ ou ligadas ao contador da prefeitura, Webston de
Carvalho Lima, CPF nº 183.191.573-15) mediante a simulação de certames licitatórios e a execução de
serviços não correspondentes aos valores contratados e pagos (sendo alguns desses objetos contrários à
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finalidade do Fundef), bem como pudesse realizar transferências para outras contas a fim de dificultar a
identificação do real destinatário das movimentações.
4.2. Para que esses objetivos fossem alcançados antes do fim de seu mandato, o referido prefeito acabou
descumprindo os ritos legais para obtenção da autorização legislativa necessária à utilização desses recursos e
buscou simular a realização de certames por meio da modalidade mais simples de licitação (convite),
contratando objetos no limite do valor previsto em lei para a modalidade, a fim de que pudesse direcionar os
convites às empresas de seu interesse, utilizando-se para isso de membros de sua família nomeados para a CPL
responsável pelos certames (Ricardo Matos da Cruz, CPF nº 815.891.745-34, e Emanuela Machado Araújo,
CPF nº 022.569.573-14). A distribuição ilegal dos recursos foi concretizada mediante a execução de serviços
aquém dos valores contratados e pagos, visando dar aparência de legalidade às contratações e aos pagamentos
realizados, com indícios de que não foram executados pelas empresas contratadas.
4.3. Além disso, o citado prefeito procurou dificultar eventual fiscalização ou controle social em relação
às contratações efetuadas, uma vez que sonegou informações e documentos à equipe de transição municipal do
novo prefeito eleito, providenciou a publicação de atos tardiamente (a exemplo da tentativa de autorização
legislativa publicada em 29 de dezembro de 2016 e dos termos de adjudicação e homologação dos certames
publicados somente em 03 de janeiro de 2017, após o final de seu mandato) e não informou no Sistema
Licitações Web do TCE/PI os dados dos convites realizados.

16. Dessa feita, houve a formação de autos apartados, os quais constituem a presente Tomada
de Contas Especial, com vistas à apuração do débito e identificação dos responsáveis, com
fundamento no art. 202, incisos I e II, e 209, §§ 5º e 6º, do Regimento Interno/TCU.
17. O ex-gestor, Sr. Antônio Gomes de Sousa, buscou legitimar os eventuais pagamentos
correspondentes às transferências bancárias elencadas no item 8-retro, por meio de supostos
processos licitatórios, os quais foram identificados em publicações constantes no Diário Oficial dos
Municípios
(páginas
116-118
da
edição
de
3/1/2017
–
fonte
http://www.diariooficialdosmunicipios.org/) (juntadas aqui como peças 61-63) e guardariam, em tese,
relação de causalidade.
18. Não obstante, parece de fácil percepção que tais processos licitatórios não guardam
conformidade com a Lei 8.666/93, antes apresentando um conjunto de indícios caracterizadores de
fraude à licitação, senão vejamos:
18.1. Os nove convites teriam sido realizados no período de 7 a 12/12/2016 (apenas cinco dias),
por uma mesma Comissão de Licitação, composta por pessoas alheias ao quadro funcional da
Prefeitura Municipal de Prata do Piauí-PI, sendo pouco crível que a referida Comissão tivesse
condição laboral de conduzir nove processos licitatórios num período de apenas cinco dias. Além do
que, dois dos três membros teriam relação de proximidade com o ex-gestor municipal (Ricardo Matos
da Cruz e Emanuela Machado Araújo eram casados, e a Sra. Emanuela seria irmã da esposa do então
prefeito);
18.2. Os inúmeros convites foram homologados em valores pouco abaixo do limite a partir do
qual haveria a obrigatoriedade de adoção da modalidade tomada de preços, cujas exigências de
publicidade e prazos de execução são mais rigorosas;
18.3. Pelo pouco tempo despendido na execução das despesas, parece razoável inferir que não
houvera projeto básico, nem orçamento detalhado com a composição dos custos unitários, para a
realização de tais procedimentos licitatórios, em desacordo ao previsto no art. 7º, §2º, incisos I e II,
da Lei 8.666/93;
18.4. Ademais, embora supostamente realizados em 7/12 e 12/12/2016, os certames licitatórios
só tiveram seus extratos publicados na imprensa em 3/1/2017, portanto, já na gestão subsequente;
18.5. Não fosse só isso, os objetos supostamente licitados não estariam relacionados às
finalidades do Fundef.
19. No tocante à possível execução dos objetos relacionados aos processos licitatórios por
parte das empresas beneficiárias das transferências bancárias, cabe destacar as seguintes
informações consignadas pela CGU-PI, consoante inspeção realizada no município de Prata do Piauí
no dia 10/2/2017, sobre a qual registra-se que, “em que pese a equipe de inspeção não dispor dos
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processos licitatórios relacionados [...], alguns objetos licitados foram devidamente especificados nos
respectivos termos de adjudicação e homologação publicados no Diário Oficial dos Municípios, como
foi o caso dos Convites 005/2016, 006/2016, 007/2016, 008/2016 e 009/2016”, o que possibilitou que
a equipe de fiscalização, integrada também por um engenheiro civil, realizasse uma inspeção física
nesses objetos visando verificar se, de fato, os serviços contratados e pagos foram realizados, de
forma que os resultados dessas inspeções e análises relacionadas às empresas contratadas, além de
outras informações relevantes, encontram-se dispostas a seguir.
19.1. Em relação aos Convites 005/2016 e 007/2016, tendo como vencedora a empresa
Construcar Construção Civil e Locação de Máquinas e Veículos Ltda. EPP (CNPJ 19.742.308/000130), cujos objetos eram, respectivamente, a reforma do prédio da sede do PETI e a reforma do prédio
do CRAS:
19.1.1. Verificou-se que os únicos serviços realizados em ambas as sedes foram pinturas
efetuadas em dezembro de 2016, sendo que, de acordo com os entrevistados (Sra. Maria dos Remédios
– auxiliar na coordenação das atividades do PETI e do CRAS de Prata do Piauí-PI; Sra. Maria
Carlas de Sousa Brito – assistente social do município a partir de 2017; e Sr. Abraão Pereira da Silva
– secretário municipal de Prata do Piauí-PI a partir de 2017), esses serviços não foram realizados
pela empresa Construcar.
19.1.2. Cabe destacar que a referida empresa foi constituída em 13/2/2014, tendo como sócio
administrador o Sr. Antônio Marcolino Ferreira Neto (CPF 066.220.873-00) e como sócia cotista a
Sra. Ionildes Castelo Branco de Queiroz Ferreira (CPF 528.638.243-68), respectivamente filho e
esposa do contador da Prefeitura Municipal de Prata do Piauí, Sr. Webston de Carvalho Lima
(CPF 183.191.573-15).
19.1.3. Registre-se, ainda, que o referido contador (Sr. Webston de Carvalho Lima) é sócio de
seus filhos Antônio Marcolino Ferreira Neto e Webston de Carvalho Lima Filho na empresa
Contabilidade Pública de Municípios Ltda. (CNPJ 17.400.231/0001-95), beneficiária de transferência
bancária no valor de R$ 63.000,00, conforme quadro demonstrativo constante do item 8-retro.
19.1.4. A partir de produção de conhecimento realizada pela Secex/PI por meio de diligência à
referida empresa Construcar (vide peças 6-7, do TC 012.893/2017-0), obteve-se as seguintes
informações:
19.1.5. Por meio da ordem de serviço CC005/2016 (peça 7, p. 24, do TC 012.893/2017-0), de
13/12/2016, o então gestor municipal teria autorizado o início da execução dos serviços
correspondentes ao Convite 005/2016, qual seja: “execução dos serviços de reforma do prédio da
sede do PETI”.
19.1.6. Na referida ordem de serviço consta expressamente que:
Os pagamentos serão efetuados mediante as medições solicitadas pela CONTRATADA, averiguada pela
equipe designada pela CONTRATANTE em conformidade com a planilha orçamentária da empresa
CONTRATADA, posterior liberação dos recursos, a contento, do objeto desta licitação.

19.1.7. Todavia, a Nota Fiscal 203, correspondente aos serviços prestados, fora emitida em
13/12/2016, e os pagamentos realizados no período de 14 a 20/12/2016, o que denota a
impossibilidade material de execução dos serviços em tão curto espaço de tempo.
20. Ante esses fatos, restou caracterizada a utilização fraudulenta da pessoa jurídica das
empresas como meio para a prática, por parte de seus sócios, de desvio de recursos públicos, o que
autoriza a utilização do instituto da desconsideração da personalidade jurídica das empresas, de
forma que seus sócios respondam pelo dano ao erário praticado por meio da pessoa jurídica, medida
adotada no presente processo.
21. Por fim, cabe aduzir que restou constatado nestes autos que o Presidente e um dos
membros da comissão de licitação, Sr. Ricardo Matos da Cruz (CPF 815.891.745-34) e
Sra. Emanuela Machado Araújo (CPF 022.569.573-14) (vide item 3.19 à peça 3, do TC 012.893/20170), respectivamente, foram responsáveis por conduzirem os processos licitatórios com
irregularidades. Observa-se que as irregularidades não permaneceriam sem a participação dos
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membros da CPL. A jurisprudência pacífica desta Corte de Contas é no sentido de que os membros de
comissões de licitação serão alcançados pela jurisdição do TCU, com a imputação de débito e/ou
aplicação de multa, sempre que os seus atos forem danosos ao erário ou constituírem grave ofensa à
ordem jurídica. Nesse sentido são os Acórdãos: 310/2011-Plenário, 1.433/2010-Plenário, 7.376/20101ª Câmara, 343/2009-Plenário, 768/2009-Plenário, 1.277/2009-Plenário, 2.134/2009-Plenário e
2.135/2009-Plenário.
22. Dessa forma, e considerando a determinação contida no item 9.5.1 do
Acórdão 1470/2017-TCU-Plenário, devem o Sr. Ricardo Matos da Cruz (CPF 815.891.745-34) e a
Sra. Emanuela Machado Araújo (CPF 022.569.573-14), respectivamente presidente e membro da
CPL, ser arrolados como responsáveis solidários na presente tomada de contas especial.
23. Diante de tais constatações, a unidade técnica instrutiva propôs (peça 7) o seguinte:
24.1 [sejam] citados, os responsáveis abaixo indicados, nos termos dos arts. 10, § 1º, e 12, incisos I e
II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992 c/c o art. 202, incisos I e II, do Regimento Interno do TCU, para que no
prazo de (quinze) dias, contados a partir da ciência da citação, apresentem alegações de defesa e/ou recolham
aos cofres do Fundeb do município de Prata do Piauí/PI as quantias devidas, atualizadas monetariamente a
partir das respectivas datas até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, em decorrência dos
seguintes fatos:
24.1.1 Responsáveis: Antônio Gomes de Sousa (CPF 628.362.931-87), Construcar Construção Civil e
Locação de Máquinas e Veículos Ltda. EPP (CNPJ 19.742.308/00001-30), Antônio Marcolino Ferreira Neto
(CPF 066.220.873-00), Ionildes Castelo Branco de Queiroz Ferreira (CPF 528.638.243-68), Ricardo Matos da
Cruz (CPF 815.891.745-34) e Emanuela Machado Araújo (CPF 022.569.573-14);
a) ato impugnado: realização de 29 transferências bancárias (da conta-corrente 0699278-1,
agência 5797, Banco Bradesco, de titularidade da Prefeitura Municipal de Prata do Piauí/PI) à empresa
Construcar Construção Civil e Locação de Máquinas e Veículos Ltda. EPP, no período de 14 a 20 de dezembro
de 2016, totalizando o montante de R$ 502.346,86, sem qualquer comprovação da contraprestação de serviços
por parte da empresa, conforme apurado pela CGU-PI, nos termos consignados na nota técnica
551/2017/NAE/PI/REGIONAL/PI, de 17/5/2017 (peça 3, do TC 012.893/2017-0), bem como não fora localizada
pela equipe de auditoria da CGU-PI qualquer documentação que pudesse evidenciar a regular aplicação dos
recursos (projeto básico, processo licitatório, contrato, documentos fiscais de despesa, etc), o que foi
corroborado pelo gestor sucessor, Sr. Willhelm Barbosa Lima, que certificou, ao tomar posse no dia 1/1/2017,
que não localizara qualquer documentação que pudesse comprovar a execução das despesas relacionadas às
transferência bancárias decorrentes do precatório do Fundef. Ademais, conforme fiscalização realizada pela
CGU-PI, restaram devidamente constatadas as seguintes irregularidades: a) ausência de autorização
legislativa para realização das despesas; b) fraude à licitação; c) ausência de manutenção dos recursos do
Fundef em conta específica; e demais ocorrências retratadas nos itens 1-47 da instrução à peça 4, do
TC 012.893/2017-0;
b) débito:
b.1) quantificação do débito solidário:
VALOR
DATA
DA
ORIGINAL (R$)
OCORRÊNCIA
502.346,86
20/12/2016
Valor atualizado até 30/4/2018: R$ 591.756,91 (peça 6)
c) Dispositivos violados: Lei 8.666/93;
24.2 informado aos responsáveis que caso venham a ser condenados pelo Tribunal, o débito ora
apurado será acrescido de juros de mora, nos termos do § 1º do art. 202 do RI/TCU;
24.3 encaminhado aos responsáveis cópia dos autos e do TC 012.893/2017-0, em mídia CD-R, para
subsidiar as manifestações a serem requeridas.

EXAME TÉCNICO
24. Foram promovidas as citações dos responsáveis conforme sistematizado nos Despachos de
conclusão das comunicações processuais (peças 54 e 60):
a)
Sr. Antônio Gomes de Sousa (CPF 628.362.931-87), ex-prefeito, mediante edital (peça
51), publicado no DOU de 14/8/2019, não tendo apresentado alegações de defesa;
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b)
Sr. Ricardo Matos da Cruz (CPF 815.891.745-34), presidente da CPL e Secretário
Municipal de Finanças, mediante o Ofício 9973/2019-TCU/Secex-TCE (peça 57), recebido em
14/11/2019 (peça 58), não tendo apresentado alegações de defesa;
c)
Sra. Emanuela Machado Araújo (CPF 022.569.573-14), membro da CPL, mediante o
Ofício 9974/2019-TCU/Secex-TCE (peça 56), recebido em 14/11/2019 (peça 59), não tendo
apresentado alegações de defesa;
d)
Construcar Construção Civil e Locação de Máquinas e Veículos Ltda. EPP (CNPJ
19.742.308/00001-30), mediante o Ofício 231/2019-TCU/Sec-PI (peça 10), recebido em 13/4/2019
(peça 17), tendo apresentado alegações de defesa (peça 29);
e)
Antônio Marcolino Ferreira Neto (CPF 066.220.873-00), sócio administrador da
Construcar, mediante o Ofício 230/2019-TCU/Sec-PI (peça 12), recebido em 13/4/2019 (peça 18),
tendo apresentado alegações de defesa (peça 28);
f)
Ionildes Castelo Branco de Queiroz Ferreira (CPF 528.638.243-68), sócia da
Construcar, mediante o Ofício 233/2019-TCU/Sec-PI (peça 14), recebido em 13/4/2019 (peça 16),
tendo apresentado alegações de defesa (peça 30).
25. Rememorando, os responsáveis foram citados em decorrência da “realização de 29
transferências bancárias (da conta-corrente 0699278-1, agência 5797, Banco Bradesco, de
titularidade da Prefeitura Municipal de Prata do Piauí/PI) à empresa Construcar Construção Civil e
Locação de Máquinas e Veículos Ltda. EPP, no período de 14 a 20 de dezembro de 2016, totalizando
o montante de R$ 502.346,86, sem qualquer comprovação da contraprestação de serviços por parte
da empresa, conforme apurado pela CGU-PI, nos termos consignados na nota técnica
551/2017/NAE/PI/REGIONAL/PI, de 17/5/2017 (peça 3, do TC 012.893/2017-0), bem como não fora
localizada pela equipe de auditoria da CGU-PI qualquer documentação que pudesse evidenciar a
regular aplicação dos recursos (projeto básico, processo licitatório, contrato, documentos fiscais de
despesa, etc), o que foi corroborado pelo gestor sucessor, Sr. Willhelm Barbosa Lima, que certificou,
ao tomar posse no dia 1º/1/2017, que não localizara qualquer documentação que pudesse comprovar
a execução das despesas relacionadas às transferência bancárias decorrentes do precatório do
Fundef. Ademais, conforme fiscalização realizada pela CGU-PI, restaram devidamente constatadas as
seguintes irregularidades: a) ausência de autorização legislativa para realização das despesas; b)
fraude à licitação; c) ausência de manutenção dos recursos do Fundef em conta específica; e demais
ocorrências retratadas nos itens 1-47 da instrução à peça 4, do TC 012.893/2017-0;”.
Alegações de defesa da Construcar Ltda. (peça 29), de Antônio Marcolino (peça 28) e de
Ionildes Castelo Branco (peça 30).
26. As alegações de defesa dos três responsáveis são idênticas, pelo que serão tratadas
unificadamente, sendo a menção da peça e suas páginas referidas àquela apresentada por Antônio
Marcolino (peça 28).
27. Alegam os citados que:
a) não houve 29 transferências para a conta bancária da empresa Construcar dos
recursos federais do FUNDEF, e sim 20 transferências efetuadas no período de 14 a 20 de dezembro
de 2016, no entanto a empresa não poderia identificar a origem desses recursos como vinculados,
tendo em vista que todas as obrigações pactuadas com a Prefeitura Municipal de Prata do Piauí,
tinha como origem dos recursos os oriundos do próprio município, ou seja, RECURSOS PRÓPRIOS;
b) firmou contrato de prestação de serviços de locação de veículos sem motorista, em
28/5/2014, na modalidade Pregão Presencial, n. 1/2014, destacando que, conforme o Edital do
certame, a fonte dos recursos não tinha nenhuma vinculação os precatórios do Fundef, sendo que a
conta pagadora foi uma conta do Bradesco do próprio município. Pelo que a empresa não teria como
identificar a origem dos recursos utilizados no período de 14 a 20 de dezembro de 2016;
c) no mesmo período de 2016, houve duas transferências, uma no valor de R$148.426,13,
que se refere ao Convite n. 005/2016, cujo objeto era a execução dos serviços de reforma do prédio da
sede do PETI, concluído pela empresa e prontamente recebido pelo Município, nada constando do
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edital sobre serem os recursos federais, notadamente do Fundef. A outra transferência, no valor de R$
148.392,76, refere-se ao Convite n. 007/2016, cujo objeto foi a execução dos serviços de reforma do
prédio da sede do CRAS, concluído e devidamente recebido pelo Município, e, do mesmo modo, nada
se falava da fonte Fundef para o pagamento do contrato;
d) a não localização pela equipe de auditoria da CGU/PI de documentação que pudessem
evidenciar a regular aplicação dos recursos na sede da Prefeitura, foge à responsabilidade da
empresa prestadora dos serviços, pois a guarda de todo acervo é do Órgão contratante, sendo que à
contratada cabe emissão das notas fiscais para empenhos e os respectivos pagamentos.
28. Para sustentar suas alegações de defesa fizeram juntar (peça 28):
a) referente ao contrato de aluguel de veículos, sem motorista, decorrente do Pregão
Presencial 1/2014, juntam: o termo de homologação da licitação, de 26/5/2014, no valor global para
as Secretaria de Administração, Saúde e Educação de R$ 838.320,00, e respectivo extrato do contrato
(p. 4-5); o Edital do Pregão Presencial 1/2014, datado de 6/5/2014 (p. 6-24); as notas de empenho
referentes a parcelas do referido contrato, tendo parte delas sido emitidas em 1º/12/2016 e outras
emitidas em 14/12/2016, todas constando como fonte dos recursos “tesouro” e referidas unicamente a
locação de veículos para as Secretarias de Administração e da Saúde, cujo somatório delas perfaz R$
132.257,94 (p. 25-42);
b) relativamente à reforma do prédio do PETI: o Edital do Convite 5/2016, emitido em
30/11/2016, com data de abertura das propostas para 7/12/2016 (p. 43-60); a nota fiscal 201, de
12/12/2016, no valor de R$ 148.392,76 (p. 61); e a nota de empenho 349.004, de 14/12/2016, de
mesmo valor, citando como fonte dos recursos o “tesouro”, mas colocando como objeto a reforma do
CRAS e não do PETI (p. 62);
c) relativamente à reforma do prédio do CRAS: a nota fiscal 203, de 13/12/2016, no valor
de R$ 148.426,13, cuja descrição é genérica e idêntica à nota fiscal 201, referente ao PETI (p. 63); e
a nota de empenho 349.003, de 14/12/2016, de igual valor, citando como fonte dos recursos
“Educação”, mas fazendo referência à reforma do PETI e não do CRAS (p. 64);
d) contrato social da Construcar, constituída em 2/1/2014, tendo como sócios Antônio
Marcolino e Ionildes Castelo Branco, e como testemunhas Webston de Carvalho Lima e Raimundo
José Pereira da Silva (p. 65-66).
Análise Técnica
29. Não assiste razão aos defendentes.
30. Primeiro porque em nenhum momento justificaram como uma licitação realizada através
do Convite 5/2016, com sessão de julgamento em 7/12/2016 (peça 28, p. 43-60), para reforma do
prédio do PETI, cuja ordem de serviço foi emitida em 13/12/2016 (peça 7, p. 24, do TC 012.893/20170), teve nota fiscal emitida em 12/12/2016 (peça 28, p. 61), antes mesmo da ordem de serviço e da
própria nota de empenho, esta datada de 14/12/2016 (peça 28, p. 62). Aliás, outras inconsistências
também podem ser vistas no fato de que o Convite 5/2016, no seu item 1.1 fala que o objeto é a
reforma do prédio do PETI, enquanto em seu item 3.1 prevê que “os serviços de recuperação de
pavimentação em diversas vias públicas do município serão executados conforme as ordens de
serviços que serão emitidas no decorrer do prazo de validade do contrato” (peça 28, p. 44), bem como
esse mesmo edital prevê obra no PETI, mas a nota de empenho a ele referente (peça 28, p. 62), fala
em obra no CRAS.
31. Segundo porque, em que pese a responsabilidade pela guarda dos documentos da licitação
e da liquidação das despesas seja de responsabilidade da Prefeitura, para tentar debelar as
impossibilidades factuais acima descritas (item 30), poderia ter ao menos juntado as medições, a
proposta de preços, o diário das obras, ART, enfim, um conjunto indiciário que demonstrasse sua
execução. Destarte, não conseguiu sequer rebater o que narrado na instrução de peça 7, ou seja, de
que “os únicos serviços realizados em ambas as sedes foram pinturas efetuadas em dezembro de 2016,
sendo que, de acordo com os entrevistados (Sra. Maria dos Remédios – auxiliar na coordenação das
atividades do PETI e do CRAS de Prata do Piauí-PI; Sra. Maria Carlas de Sousa Brito – assistente
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social do município a partir de 2017; e Sr. Abraão Pereira da Silva – secretário municipal de Prata
do Piauí-PI a partir de 2017), esses serviços não foram realizados pela empresa Construcar”.
32. Em relação à suposta reforma do prédio do CRAS, as mesmas inviabilidades temporais
aconteceram (de execução da reforma no mesmo dia da emissão da OS, com nota fiscal anterior à
emissão do empenho), não havendo nenhuma tentativa de justificar o ocorrido, nem ao menos a
juntada de indícios da execução das obras.
33. Nesse sentido, a questão de sua não responsabilização como decorrência da utilização de
recursos dos precatórios do Fundef para reformas de prédios estranhos à destinação dos recursos do
Fundo é de menor importância. Isso porque não se trata de desvio de finalidade, mas sim de
recebimento de recursos sem que as obras fossem executadas e mediante a participação em fraude à
licitação.
34. Não é demais rememorar o que descrito nos itens 15 e 19.1.2 desta instrução:
a) a comissão permanente de licitação (CPL) da Prefeitura Municipal de Prata do Piauí
responsável pela condução dos certames à época dos nove convites anteriormente citados era
composta pelos seguintes membros, nomeados em 2/11/2016 (com publicação apenas em 1º/12/2016)
pelo então Prefeito Municipal de Prata do Piauí Antônio Gomes de Sousa (CPF 628.362.931-87):
Ricardo Matos da Cruz (CPF 815.891.745-34), como presidente da CPL; Emanuela Machado Araújo
(CPF 022.569.573-14), como membro; e Romário Lopes dos Reis (CPF 050.643.543-12), também
como membro. Em relação aos citados membros, nenhum era servidor efetivo da Prefeitura (em
descumprimento ao disposto no caput art. 51 da Lei nº 8.666/1993) e que Ricardo Matos da Cruz e
Emanuela Machado Araújo eram casados, sendo que Emanuela Machado Araújo seria irmã de Mirly
Machado Araújo (CPF 022.569.563-42), esposa do então Prefeito Municipal de Prata do Piauí
Antônio Gomes de Sousa (CPF 628.362.931-87);
b) os recurso foram distribuídos a determinadas empresas (algumas delas de ‘fachada’ ou
ligadas ao contador da prefeitura, Webston de Carvalho Lima, CPF 183.191.573-15), que no caso foi
testemunha da constituição da Construcar, mediante a simulação de certames licitatórios e a
execução de serviços não correspondentes aos valores contratados e pagos;
c) buscou-se simular a realização de certames por meio da modalidade mais simples de
licitação (convite), contratando objetos no limite do valor previsto em lei para a modalidade, a fim de
que pudesse direcionar os convites às empresas de seu interesse, utilizando-se para isso de membros
de sua família nomeados para a CPL responsável pelos certames (Ricardo Matos da Cruz, CPF
815.891.745-34, e Emanuela Machado Araújo, CPF 022.569.573-14);
d) a referida empresa foi constituída em 13/2/2014, tendo como sócio administrador o Sr.
Antônio Marcolino Ferreira Neto (CPF 066.220.873-00) e como sócia cotista a Sra. Ionildes Castelo
Branco de Queiroz Ferreira (CPF 528.638.243-68), respectivamente filho e esposa do contador da
Prefeitura Municipal de Prata do Piauí, Sr. Webston de Carvalho Lima (CPF 183.191.573-15).
35. Quanto aos pagamentos por conta do contrato de locação de veículos, cujas notas de
empenhos juntas perfazem um total de R$ 132.257,94, novamente não assiste razão aos defendentes.
Isso porque foram citados pela “realização de 29 transferências bancárias (da conta-corrente
0699278-1, agência 5797, Banco Bradesco, de titularidade da Prefeitura Municipal de Prata do
Piauí/PI) à empresa Construcar Construção Civil e Locação de Máquinas e Veículos Ltda. EPP, no
período de 14 a 20 de dezembro de 2016, totalizando o montante de R$ 502.346,86, sem qualquer
comprovação da contraprestação de serviços por parte da empresa, conforme apurado pela CGU-PI,
nos termos consignados na nota técnica 551/2017/NAE/PI/REGIONAL/PI, de 17/5/2017 (peça 3, do
TC 012.893/2017-0), bem como não fora localizada pela equipe de auditoria da CGU-PI qualquer
documentação que pudesse evidenciar a regular aplicação dos recursos (projeto básico, processo
licitatório, contrato, documentos fiscais de despesa, etc)”. Destarte, ao não apresentar documentos
próprios e sob sua guarda, como notas fiscais ou indicativos de prestação dos serviços (veículos
alugados, dados de movimentação dos veículos, etc), da mesma forma não permite a aferição do nexo
de causalidade entre os recursos recebidos e os serviços alegadamente prestados.
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36. De outra, é irrelevante saber se foram 20 ou 29 transferências, porquanto o montante do
valor impugnado não foi em nenhum momento contestado. O fato é que a nota técnica da CGU (peça
3 do TC 012.893/2017-0) fez um grande esforço para tentar ligar valores transferidos aos certames
realizados em dezembro de 2016 (vide peça 3, p. 2-4), o que não foi possível em relação aos
pagamentos decorrentes do suposto aluguel de veículos, dado que nenhum processo de liquidação de
despesas foi encontrado, mantendo-se aqui a glosa pelo fato de nenhum elemento ser apresentado
para, ao menos, colocar a prestação dos serviços de aluguel e reforma como, ao menos, possivelmente
ter acontecido.
Dos responsáveis revéis
37. Como visto, Antônio Gomes de Sousa (CPF 628.362.931-87), ex-prefeito; Ricardo Matos
da Cruz (CPF 815.891.745-34), presidente da CPL e Secretário Municipal de Finanças; e Emanuela
Machado Araújo (CPF 022.569.573-14), membro da CPL, apesar de devidamente citados, não
apresentaram alegações de defesa.
38. Por terem sido os responsáveis regularmente comunicados e não terem comparecido aos
autos, devem-se operar, portanto, os efeitos da revelia, dando-se prosseguimento ao processo, nos
termos do art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992.
39. Há entendimento jurisprudência desta Corte de Contas de que com a aplicação da revelia
devem ser considerados os elementos já constantes dos autos, os quais podem, inclusive, levar a um
juízo favorável ao responsável revel, se for o caso.
40. Portanto, independentemente da revelia, a avaliação da responsabilidade do agente nos
processos desta Corte não prescinde/dispensa dos elementos existentes nos autos ou para ele
carreados, uma vez que são regidos pelo Princípio da Verdade Material (Acórdãos 1.128/2011-TCUPlenário, 1.737/2011-TCU-Plenário, 341/2010-TCU-2ª Câmara).
41. Diante dessas premissas, passa-se a analisar a responsabilidade dos responsáveis revéis.
42. Conforme exposto na instrução de citação (peça 7) e no processo que deu origem à
representação, a referida municipalidade realizou nove licitações na modalidade convite, no período
de 7 a 12/12/2016, que somente foram publicados em 03 de janeiro de 2017, quase um mês após as
homologações datadas de 07 de dezembro de 2016, e tinham objetos não vinculados ao ensino
fundamental, além de irregularidades referentes à composição da comissão de licitação.
43. Todos esses certames ocorreram sob a modalidade convite, com valores próximos a
R$ 150.000,00, que corresponde ao limite dessa modalidade de licitação, mais simples e cuja
publicidade é restrita, sem contar que, além disso, tais licitações nunca foram informadas no Sistema
Licitações Web do TCE/PI, providência essa que, exigida no § 4º do art. 34 da Resolução TCE/PI
39/2015, visa justamente ampliar a publicidade do processo.
44. A realização dessa quantidade de convites em intervalo tão curto de tempo, por sua vez,
contrariou o histórico do município, que, até então, não havia feito nenhum convite no exercício de
2016.
45. Vale registrar que a situação incomum vivenciada pelo Município de Prata do Piauí/PI,
descrita no Acórdão 1.470/2017-TCU-Plenário que deu origem à presente TCE, com a realização de
inúmeras e não usuais movimentações financeiras com valores dos precatórios do Fundef tão logo
esses foram recebidos pelo município, quando faltavam apenas 18 (dezoito) dias para o final do
mandato do ora defendente, foi expressamente mencionada no voto condutor do referido Acórdão
1824/2017-Plenário, como ilustrativo do nível de gravidade das irregularidades que vinham
ocorrendo no uso desses recursos.
46. O dispêndio atribuído ao responsável insere-se nesse conjunto de transferências bancárias
suspeitas efetuadas com os precatórios do Fundef, as quais conjuntamente formaram quantia
materialmente significativa em relação ao orçamento municipal e foram feitas no curtíssimo período
de 14 a 20/12/2016, a poucos dias do final do mandato do responsável, que se encerraria em
31/12/2016.
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47. Ademais, verificou-se que a CPL municipal que conduziu os certames era composta por
membros alheios ao quadro municipal, sendo dois deles próximos ao ex-prefeito (cunhada e
respectivo marido dessa, alçado à condição de presidente da comissão), em desrespeito ao caput do
art. 51 da Lei 8.666/1993 e ao princípio administrativo da impessoalidade.
48. Veja-se ainda que a lei que abriu crédito especial no orçamento municipal para inclusão
dos valores dos precatórios, aprovada em 16/11/2016 e publicada em 29/12/2016, não amparou
formalmente a execução de tais despesas, ocorridas nos dias 14, 15, 16, 19 e 20 de dezembro de 2016,
antes portanto da publicação da referida lei, a qual, de qualquer modo, consoante o disposto no art.
1º da Lei de Introdução ao Código Civil, somente entraria em vigor em fevereiro de 2017.
49. Todas essas circunstâncias (celeridade e quantidade dos procedimentos, composição da
CPL, objetos e valores contratados, ausência de divulgação e publicidade dos certames, etc),
associadas à falta de informações sobre os convites e, ainda, à não comprovação da realização dos
serviços que seriam contratados, sugerem a manipulação dos certames com fins de dar aparência de
legalidade às contratações e aos pagamentos realizados, configurando a fraude apontada nos autos.
50. A possível alegação de haver dificuldade em comprovar a execução dos serviços efetuados
diante do lapso temporal transcorrido não merece prosperar, visto que não decorreram nem cinco
anos da suposta execução e ocorrência do dano, ou seja, nem mesmo restou tipificado o previsto no
inciso II, do art. 6º, da IN TCU 71/2012, o qual prevê a possibilidade de dispensa da instauração de
TCE 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”.
51. Mesmo que houvesse o transcurso deste prazo de dez anos, o Tribunal possui
jurisprudência consolidada no sentido de que:
(...) o mero transcurso do tempo não é razão suficiente para o trancamento das contas ou para a não
abertura de tomada de contas especial. É preciso que, além disso, haja fundadas razões para supor que o
direito à defesa tenha sido prejudicado. Ainda, somente o longo decurso de tempo entre a data da transferência
dos recursos e a instauração da tomada de contas especial não é suficiente para o trancamento das contas, o
qual só ocorrerá após a verificação de que o lapso temporal tenha prejudicado efetivamente o exercício, pelo
responsável, do direito à ampla defesa e ao contraditório (Acórdãos 550/2020-TCU-Plenário, rel. Vital do
Rêgo, 139/2017-TCU-Plenário, 6.018/2015-TCU-2ª Câmara, 6.974/2014-1ª Câmara, 67/2014-TCU-Plenário)

52. A empresa e seus sócios em suas defesas (peças 28, 29 e 30) em nenhum momento
demonstraram objetivamente quais seriam os reais impedimentos para que demonstrasse a efetiva
execução dos serviços. Não apresentaram termo de recebimento definitivo da execução dos serviços
ou recibo, consoante previsto no art. 73, inciso I, alínea b, e art. 74, alínea III, e seu parágrafo único,
da Lei 8.666/93, ou qualquer outro documento comprobatório dos serviços prestados. Ao contrário, os
documentos acostados nas referidas peças corroboram as constatações e as conclusões da CGU (peça
3 do TC 012.893/2017-0).
53. Evidente também que a situação em comento não se amolda à de contas iliquidáveis,
porquanto não houve demonstração objetiva de algum real impedimento para que os responsáveis
deixassem de demonstrar a efetiva execução dos serviços, significando que a não comprovação da
regular aplicação dos recursos decorre exclusivamente da omissão dos responsáveis, e não de caso
fortuito ou de força maior alheio às suas vontades, consoante previsto nos arts. 20 e 21 da Lei
8.443/92.
54. O pagamento/recebimento de recursos públicos sem a devida contraprestação dos serviços
constitui irregularidade grave, configurando o débito a ser imputado também ao beneficiário dos
recursos e aos responsáveis pelos pagamentos.
55. Segundo os artigos 4º e 5º da Lei 8.443/1992, o Tribunal de Contas da União tem
jurisdição própria e privativa sobre as pessoas e matérias sujeitas à sua competência, abrangendo
todos os responsáveis pela aplicação de recursos federais. Já o § 2° do art. 16 da mesma lei
determina que deve o Tribunal, ao julgar irregulares as contas, fixar a responsabilidade solidária do
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agente público que praticou o ato irregular, e do terceiro que, como contratante ou parte interessada
na prática do mesmo ato, de qualquer modo haja concorrido para o cometimento do dano apurado.
56. Nesse sentido, a jurisprudência consolidada aponta que o TCU, quando do julgamento
pela irregularidade das contas de determinado responsável, pode fixar, quanto ao débito apurado, a
responsabilidade solidária de agente privado que haja concorrido para o dano, podendo ainda
condená-lo ao pagamento da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 (Acórdãos 8.922/2015-TCU2ª Câmara, rel. Marcos Bemquerer, 8.670/2015-TCU-2ª Câmara, rel Ana Arraes, 6.412/2015-TCU-2ª
Câmara, rel. Marcos Bemquerer, 3.433/2015-TCU-1ª Câmara, rel. José Mucio Monteiro, 3.099/2015TCU-1ª Câmara, rel. José Mucio Monteiro, 2.781/2015-TCU-1ª Câmara, rel. José Mucio Monteiro, e
2.262/2015-TCU-Plenário, rel. Benjamin Zymler).
57. Portanto, ainda que não ficasse devidamente caracterizada a fraude no processo
licitatório, tal fato não afasta a responsabilização dos partícipes do ilícito, diante da não
comprovação da execução dos serviços, o que, por si só, é condição suficiente para a declaração de
irregularidade das contas, com consequente condenação em débito.
58. Adicionalmente, quanto à questão da ausência de dolo na prática dos atos imputados aos
responsáveis, traz-se jurisprudência desta Corte de Contas no sentido de que não há necessidade da
“presença de dolo para a responsabilização de terceiro que tenha concorrido para dano ao erário,
sendo suficiente a constatação de culpa, em sentido estrito, para sua condenação solidária (art. 16, §
2º, alínea b, da Lei 8.443/1992) (Acórdãos 2550/2019-TCU-Plenário, rel. Walton Alencar Rodrigues,
1620/2019-TCU-Plenário, rel. Bruno Dantas, 827/2016-TCU-2ª Câmara, rel. Ana Arraes). Nem
mesmo foram encontrados elementos suficientes que demonstrassem a boa-fé dos responsáveis.
59. A natureza vinculativa do uso dos recursos do Fundef e a competência do TCU para
fiscalizar a sua aplicação quando decorrentes de complementação da União a estados e municípios,
ainda que associados com o sucesso de demandas judiciais, são matérias pacificadas neste Tribunal,
mesmo considerando que, conforme se extrai do conjunto de entendimentos apresentados nos
Acórdãos 1824/2017 e 1962/2017, ambos do Plenário e da relatoria do Min. Walton Alencar, tenha
esta Corte de Contas reconhecido que essa competência, por seu caráter concorrente, não afasta a
dos órgãos de controle locais. Por sinal, a competência do TCU para fiscalizar a aplicação dos
recursos do Fundeb, quando concernentes à complementação da União a estados e municípios, nos
quais se enquadram os precatórios do Fundef, foi ratificada pelo STF, em demandas como a Ação
Direta de Inconstitucionalidade 5.532/DF (Relator: Ministro Ricardo Lewandowski).
60. Os responsáveis, Ricardo Matos da Cruz (CPF 815.891.745-34) e Emanuela Machado
Araújo (CPF 022.569.573-14), foram membros da Comissão Permanente de Licitação (CPL) do
Município de Prata do Piauí/PI, a qual teve participação nos certames licitatórios montados apenas
para justificar, ao menos parcialmente, as supracitadas movimentações financeiras municipais,
citadas ao longo desta instrução.
61. A jurisprudência pacífica desta Corte de Contas é no sentido de que os membros de
comissões de licitação serão alcançados pela jurisdição do TCU, com a imputação de débito e/ou
aplicação de multa, sempre que os seus atos forem danosos ao erário ou constituírem grave ofensa à
ordem jurídica. Nesse sentido são os Acórdãos: 310/2011-Plenário, 1.433/2010 -Plenário, 7.376/2010
-1ª Câmara, 343/2009 -Plenário, 768/2009-Plenário, 1.277/2009 -Plenário, 2.134/2009-Plenário e
2.135/2009 -Plenário.
62.
Nesse sentido, considerando os documentos existentes nos autos (inclusive os
apresentados pelos demais responsáveis), pode-se concluir que os responsáveis revéis em questão,
Antônio Gomes de Sousa (CPF 628.362.931-87), ex-prefeito; Ricardo Matos da Cruz (CPF
815.891.745-34), presidente da CPL e Secretário Municipal de Finanças; e Emanuela Machado
Araújo (CPF 022.569.573-14), membro da CPL, praticaram atos cruciais para a consumação do
prejuízo experimentado pelo erário.
CONCLUSÃO
63. O “Exame Técnico” originário permitiu definir a responsabilidade solidária de Antônio
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Gomes de Sousa (CPF 628.362.931-87), Construcar Construção Civil e Locação de Máquinas e
Veículos Ltda. EPP (CNPJ 19.742.308/00001-30), Antônio Marcolino Ferreira Neto (CPF
066.220.873-00), Ionildes Castelo Branco de Queiroz Ferreira (CPF 528.638.243-68), Ricardo Matos
da Cruz (CPF 815.891.745-34) e Emanuela Machado Araújo (CPF 022.569.573-14), e apurar
adequadamente o débito a elas atribuído.
64. Diante da revelia de Antônio Gomes de Sousa (CPF 628.362.931-87), Ricardo Matos da
Cruz (CPF 815.891.745-34) e Emanuela Machado Araújo (CPF 022.569.573-14), e inexistindo nos
autos elementos que permitam concluir pela ocorrência de boa-fé ou de outras excludentes de
culpabilidade em suas condutas, propõe-se que suas contas sejam julgadas irregulares e que os
responsáveis sejam condenados em débito, bem como que lhes sejam aplicadas a multa prevista no
art. 57 da Lei 8.443/1992. (item 23 da seção “Exame Técnico”).
65. Em face da análise promovida nos itens 29 a 36, da seção “Exame Técnico”, propõe-se
rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Construcar Construção Civil e Locação de
Máquinas e Veículos Ltda. EPP (CNPJ 19.742.308/00001-30), Antônio Marcolino Ferreira Neto
(CPF 066.220.873-00), Ionildes Castelo Branco de Queiroz Ferreira (CPF 528.638.243-68), uma vez
que não foram suficientes para sanear as irregularidades a eles atribuídas.
66. Os argumentos de defesa tampouco lograram afastar o débito imputado aos responsáveis
solidários. 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.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
67. O Acórdão 1470/2017-TCU-Plenário, em seu item 9.5, determinou a instauração de
diversas tomadas de contas especial relacionadas a irregularidades conexas ocorridas no Município
de Prata do Piauí/PI. Ao todo, foram instauradas doze TCEs em cumprimento à deliberação,
conforme relacionadas abaixo:
Processo

029.093/20
17-1

029.140/20
17-0

029.143/20
17-9

029.145/20
17-1

029.147/20
17-4
029.148/20

Assunto
Cumprimento
do item 9.5.1 do
Acórdão 1470/2017TCU-Plenário
Cumprimento
do item 9.5.2 do
Acórdão 1470/2017TCU-Plenário
Cumprimento
do item 9.5.3 do
Acórdão 1470/2017TCU-Plenário
Cumprimento
do item 9.5.4 do
Acórdão 1470/2017TCU-Plenário
Cumprimento
do item 9.5.5 do
Acórdão 1470/2017TCU-Plenário
Cumprimento

Responsáveis
Antonio Gomes de Sousa, Antonio
Marcolino Ferreira Neto, Construcar Construcao Civil e Locacao de Maquinas e
Veiculos Ltda - EPP, Emanuela Machado Araujo,
Ionildes Castelo Branco de Queiroz Ferreira,
Ricardo Matos da Cruz
Antonio Gomes de Sousa, Emanuela
Machado Araujo, Italo James Alencar de Souza,
Mailson Lima Fernandes, Qualityserv Construtora
Servicos e Reformas Ltda - ME, Ricardo Matos da
Cruz
Antonio Gomes de Sousa, Emanuela
Machado Araujo, Ricardo Matos da Cruz, Vitor
Alves Cardoso Neto Eireli, Vitor Alves Cardoso
Neto
Antonio Gomes de Sousa, Emanuela
Machado Araujo, Geopa Empreendimentos
Imobiliarios Ltda, Naddja Thallyta Sousa Silva,
Ricardo Matos da Cruz
Antonio Gomes de Sousa, Emanuela
Machado Araujo, Francisco Lennon Barbosa
Martins, Lana Goretti Santos Paiva, Ricardo
Matos da Cruz, Salinas Empreendimentos e
Construcoes Ltda
Antonio Gomes de Sousa, Construtora
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17-0

029.235/20
17-0

029.236/20
17-7

029.237/20
17-3

029.242/20
17-7

029.250/20
17-0

029.251/20
17-6

do item 9.5.6 do
Acórdão 1470/2017TCU-Plenário
Cumprimento
do item 9.5.7 do
Acórdão 1470/2017TCU-Plenário
Cumprimento
do item 9.5.8 do
Acórdão 1470/2017TCU-Plenário
Cumprimento
do item 9.5.9 do
Acórdão 1470/2017TCU-Plenário
Cumprimento
do item 9.5.10 do
Acórdão 1470/2017TCU-Plenário
Cumprimento
do item 9.5.11 do
Acórdão 1470/2017TCU-Plenário
Cumprimento
do item 9.5.12 do
Acórdão 1470/2017TCU-Plenário

Tende Eireli, Emanuela Machado Araujo,
Francisco Jarbas de Araujo Melo, Ricardo Matos
da Cruz
Antonio Gomes de Sousa, Emanuela
Machado Araujo, Ricardo Matos da Cruz,
Venilson de Oliveira Rocha - ME, Venilson de
Oliveira Rocha
Antonio Gomes de Sousa, Emanuela
Machado Araujo, F & R Pneus Ltda - ME,
Francisco Rodrigues da Silva, Ricardo Matos da
Cruz, Vania Regia Felix Ribeiro de Carvalho
Antonio Gomes de Sousa, Antonio
Marcolino Ferreira Neto, Contabilidade Publica
de Municipios Ltda, Emanuela Machado Araujo,
Ricardo Matos da Cruz, Webston de Carvalho
Lima Filho, Webston de Carvalho Lima
Antonio Gomes de Sousa, Dmj Distribuidora
de Artigos de Escritorio Ltda, Emanuela Machado
Araujo, Joao Ricardo Pinheiro Campos Sousa,
Marcos Patricio Ferreira Craibano, Ricardo
Matos da Cruz
Antonio Gomes de Sousa, Antonio Marcos
Coutinho Gomes, Emanuela Machado Araujo,
Isabel Rejane Fernandes Ramos, Marquinhos
Construcoes Eireli, Ricardo Matos da Cruz
Antônio Gomes de Sousa

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
68. Diante do exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo:
a) com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “b” e “c”, e § 2º da Lei
8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1º, inciso I, 209, incisos II e III, e
§ 5º, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, que sejam julgadas irregulares as contas dos Sr(s).
Antônio Gomes de Sousa (CPF 628.362.931-87), ex-Prefeito Municipal de Prata do Piauí/PI; Ricardo
Matos da Cruz (CPF 815.891.745-34), ex-Secretário Municipal de Finanças e Presidente da CPL;
Emanuela Machado Araújo (CPF 022.569.573-14), membro da CPL; Construcar Construção Civil e
Locação de Máquinas e Veículos Ltda. EPP (CNPJ 19.742.308/00001-30); Antônio Marcolino
Ferreira Neto (CPF 066.220.873-00) e Ionildes Castelo Branco de Queiroz Ferreira (CPF
528.638.243-68), sócios da empresa Construcar; condenando-os, 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 Fundeb do Município de Prata do Piauí/PI, 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
DA
ORIGINAL (R$)
OCORRÊNCIA
502.346,86
20/12/2016
Valor atualizado até 29/10/2020: R$ 627.019,66
(peça 64)

b) aplicar aos Sr(s). Antônio Gomes de Sousa (CPF 628.362.931-87), ex-Prefeito Municipal de
Prata do Piauí/PI; Ricardo Matos da Cruz (CPF 815.891.745-34), ex-Secretário Municipal de
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Finanças e Presidente da CPL; Emanuela Machado Araújo (CPF 022.569.573-14), membro da CPL;
Construcar Construção Civil e Locação de Máquinas e Veículos Ltda. EPP (CNPJ 19.742.308/0000130); Antônio Marcolino Ferreira Neto (CPF 066.220.873-00) e Ionildes Castelo Branco de Queiroz
Ferreira (CPF 528.638.243-68), sócios da empresa Construcar, individualmente, 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 comprovarem, 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, 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
d) encaminhar cópia da deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no
Estado do Piauí, 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 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.”
2.
O Ministério Público junto ao TCU manifestou-se de acordo com a proposta da unidade
técnica. Transcrevo parecer do Parquet:
“
Trata-se de tomada de contas especial instaurada em cumprimento à determinação que
constou no item 9.5.1 do Acórdão 1470/2017-Plenário, proferido no âmbito do TC 012.893/2017-0. O
aludido processo versou sobre representação formulada pela Secex/PI que, pautando-se em
informações compartilhadas pela CGU, apurou irregularidades ocorridas em licitações, contratações
e movimentações bancárias realizadas no ano de 2016 pelo Sr. Antônio Gomes de Souza, ex-prefeito
de Prata do Piauí/PI.
2.
De acordo com a representação que originou este feito, em 13/12/2016, apenas 18 dias
antes de findar o mandato do Sr. Antônio Gomes de Sousa, o montante de R$ 2.849.823,75 foi
transferido para uma conta de titularidade do Município de Prata do Piauí em virtude de decisão
judicial emanada pela 5ª Vara da Justiça Federal desse Estado. Tal verba era proveniente do
processo judicial 2005.40.00.0067384, que versou sobre o pagamento de diferenças do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), do
período de 1998 a 2004.
3.
Um dia após os recursos terem sido creditados em sua conta corrente, a municipalidade
promoveu a transferência de quase a totalidade da verba para outra conta se sua titularidade
(transação no valor de R$ 2.730.000,00). De acordo com levantamento realizado, uma parte desses
recursos, que perfaz R$ 2.234.123,22, foi repassada para onze empresas distintas. O restante da verba
teve como destino uma outra conta de titularidade da Prefeitura e, por fim, os recursos foram
utilizados em transações tidas como suspeitas.
4.
No bojo do processo originário, verificou-se: i) a existência de indícios de montagem de
certames licitatórios realizados unicamente para dar ares de legalidade às despesas efetuadas; ii) o
pagamento por serviços cuja contraprestação não foi comprovada; e iii) a destinação de parcela de
recursos para o custeio de ações não relacionadas ao Fundef.
5.
O esquema irregular foi descrito em Nota Técnica elaborada pela CGU, cujo excerto peço
licença para reproduzir:
4.1. Diante do exposto, conclui-se que o ex-Prefeito Municipal de Prata do Piauí Antônio Gomes de
Sousa (CPF nº 628.362.931-87), após ter sido derrotado nas eleições municipais de 2016, empenhou-se em
obter o desbloqueio das contas municipais (que se encontravam bloqueadas por decisão cautelar do TCE/PI),
vislumbrando o recebimento dos recursos do Fundef que seriam pagos via precatório, para que, uma vez
recebidos esses recursos no valor de R$ 2.849.823,75 há poucos dias do fim de seu mandato, pudesse distribuilos a determinadas empresas (algumas delas de ‘fachada’ ou ligadas ao contador da prefeitura, Webston de
Carvalho Lima, CPF nº 183.191.573-15) mediante a simulação de certames licitatórios e a execução de
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serviços não correspondentes aos valores contratados e pagos (sendo alguns desses objetos contrários à
finalidade do Fundef), bem como pudesse realizar transferências para outras contas a fim de dificultar a
identificação do real destinatário das movimentações.
4.2. Para que esses objetivos fossem alcançados antes do fim de seu mandato, o referido prefeito acabou
descumprindo os ritos legais para obtenção da autorização legislativa necessária à utilização desses recursos e
buscou simular a realização de certames por meio da modalidade mais simples de licitação (convite),
contratando objetos no limite do valor previsto em lei para a modalidade, a fim de que pudesse direcionar os
convites às empresas de seu interesse, utilizando-se para isso de membros de sua família nomeados para a CPL
responsável pelos certames (Ricardo Matos da Cruz, CPF nº 815.891.745-34, e Emanuela Machado Araújo,
CPF nº 022.569.573-14). A distribuição ilegal dos recursos foi concretizada mediante a execução de serviços
aquém dos valores contratados e pagos, visando dar aparência de legalidade às contratações e aos pagamentos
realizados, com indícios de que não foram executados pelas empresas contratadas.

6.
Ao tomar ciência desses fatos, esta Corte, por meio do Acórdão 1470/2017-Plenário,
determinou a instauração de autos apartados de TCE a serem constituídos visando buscar o
ressarcimento dos valores gastos irregularmente. O presente processo tem como escopo apurar vinte e
nove transferências bancárias realizadas para movimentar recursos da conta bancária da Prefeitura
para uma outra conta de titularidade da empresa Construcar Construção Civil e Locação de
Máquinas e Veículos Ltda., ocorridas entre os dias 14 e 20 de dezembro de 2016, as quais, somadas,
atingem a monta de
R$ 502.346,86 (valor histórico).
7.
Ao dar início a esta TCE, a unidade técnica providenciou as citações solidárias dos
seguintes responsáveis: Antônio Gomes de Sousa (prefeito à época dos fatos); Construcar Construção
Civil e Locação de Máquinas e Veículos Ltda. (empresa beneficiada pelas transações financeiras),
Antônio Marcolino Ferreira Neto (sócio da Construcar), Ionildes Castelo Branco de Queiroz Ferreira
(sócia da Construcar), Ricardo Matos da Cruz (presidente de comissão de licitação) e Emanuela
Machado Araújo (membro de comissão de licitação).
8.
Muito embora tenham sido devidamente notificados, os Srs. Antônio Gomes de Sousa,
Ricardo Matos da Cruz e Emanuela Machado Araújo quedaram-se inertes e deixaram o prazo para
apresentação de alegações de defesa transcorrer in albis. Devem, pois, ser considerados revéis,
dando-se prosseguimento ao processo, conforme preceitua o art. 12, § 3º, da Lei 8.443/92.
9.
Os demais responsáveis carrearam aos autos os documentos que compõem as peças 28 a
30. Em síntese, aduzem que o dinheiro recebido pela empresa Construcar era referente a serviços
prestados em obras de reforma do prédio da sede do PETI e do CRAS (Convites 005/2016 e 007/2016,
no valor de R$ 148.426,13 e R$ 148.392,76, respectivamente), os quais teriam sido plenamente
executados. Além disso, informaram que parte da verba que lhe fora repassada visava pagar por
serviços de locação de veículos (Pregão Presencial 1/2014). A esse respeito, afirmam que não podem
ser responsabilizados por terem recebido recursos provenientes do Fundef para a quitação de
atividades não relacionadas a esse programa governamental.
10. Por seu turno, a Secex-TCE concluiu que os argumentos trazidos pelos agentes não são
capazes de elidir as irregularidades que lhes foram atribuídas, motivo pelo qual alvitrou proposta
para rejeitar suas alegações de defesa, condenar solidariamente os responsáveis arrolados ao
ressarcimento de débito no valor de 502.346,86 (valor histórico) e lhes imputar individualmente a
multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92.
11. Feito o resumo dos fatos, endosso as análises e proposições consignadas na instrução
elaborada pela secretaria instrutora.
12. De fato, ao compulsar o conjunto probatório coligido a este feito, reputo que os
responsáveis não lograram demonstrar a regularidade dos pagamentos ora questionados. Pelo
contrário, são fartas as evidências que apontam no sentido de que a verba pública foi repassada à
empresa Construcar Construção Civil e Locação de Máquinas e Veículos Ltda. sem que a entidade
tenha prestado os serviços correspondentes a tais valores.
13. Sobre esse ponto, lembro que a CGU realizou vistoria in loco nos prédios do PETI e do
CRAS, os quais deveriam ter sido reformados em dezembro de 2016, mas verificou que nenhum
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serviço havia sido prestado pela Construcar nas aludidas edificações. Da mesma forma, são várias as
incompatibilidades identificadas nos procedimentos de licitação, contratação e pagamento das obras,
as quais indicam que a documentação dos certames e dos procedimentos de pagamento foram
montadas para dar ares de legalidade às transações financeiras realizadas com os recursos públicos
que deveriam ser utilizados exclusivamente em ações do Fundef.
14. Assim, à míngua de qualquer elemento hábil a comprovar o bom e regular emprego da
verba retirada da conta corrente do Município de Prata do Piauí/PI, reputo ser escorreita a proposta
para rejeitar as alegações de defesa trazidas pelos agentes, julgar suas contas irregulares, condenálos ao ressarcimento do débito e lhes aplicar a sanção pecuniária cabível.
Ante os elementos que compõem os autos, e por considerar adequado o exame empreendido pela
unidade técnica, este representante do Ministério Público de Contas manifesta-se de acordo com a
proposta de encaminhamento que consta da peça 65, p. 17-18.”
É o relatório.
VOTO
I – Histórico dos fatos
Cuida-se de tomada de contas especial instaurada para apurar irregularidades na gestão de
recursos recebidos pelo Município de Prata do Piauí/PI, oriundos do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef).
2.
A referida municipalidade, em virtude de decisão proferida pela 5ª Vara da Justiça Federal
do Piauí, recebeu, em 13 de dezembro de 2016, isto é, faltando apenas 18 (dezoito) dias para o final do
mandato do ex-prefeito Antônio Gomes Sousa, a quantia de R$ 2.849.823,75 (dois milhões, oitocentos
e quarenta e nove mil oitocentos e vinte e três reais e setenta e cinco centavos). Tais recursos advieram
do processo judicial 2005.40.00.0067384, cujo objeto foi o pagamento de diferenças do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), do
período de 1998 a 2004.
3.
De posse desses recursos, no dia seguinte (14/12/2016) o ente municipal transferiu
significativa parcela, no montante de R$ 2.730.000,00, para outra conta corrente de sua propriedade, a
qual era mantida no Banco Bradesco (c/c 0699278-1, agência 5797).
4.
Ato contínuo, nos 5 (cinco) dias seguintes foram efetivadas sessenta transferências para os
seguintes destinatários:
Destinatário
CNPJ
Operações
Montan
Bancárias
te Destinado
Identificadas
(R$)
Construcar Construção Civil e
19.742.308/0
29
502.34
Locação de Máquinas e Veículos Ltda. 001-30
transferências
6,86
EPP
QualityServ
Construtora
21.376.282/0
1
50.025,
Serviços e Reformas Ltda. – ME
001-04
transferência
00
Vitor Alves Cardoso Neto
14.283.222/0
2
313.87
EIRELI
001-73
transferências
3,98
Geopa
Empreendimentos
13.231.889/0
3
332.25
Imobiliários Ltda.
001-60
transferências
3,29
Salinas Empreendimentos e
73.694.788/0
1
154.92
Construções Ltda. – ME
001-57
transferência
5,04
Construtora Tende Ltda. – ME
05.740.967/0
3
310.64
001-23
transferências
5,26

546
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Destinatário

Venilson de Oliveira Rocha ME

CNPJ

16.416.613/0
001-44
F & R Pneus Ltda.
07.670.899/0
001-07
Contabilidade
Pública
de
17.400.231/0
Municípios Ltda.
001-95
DMJ Serviços de Diagnóstico e
41.280.439/0
Comércio de Equipamentos para 001-00
Escritório Ltda. – ME
Marquinhos Construções Ltda. 11.757.747/0
ME
001-05
P.M. de Prata do Piauí
06.636.807/0
001-00
Não identificada

Operações
Bancárias
Identificadas
2
transferências
1
transferência
3
transferências
9
transferências

Montan
te Destinado
(R$)
297.53
5,16
28.400,
00
63.600,
00
40.302,
43

1
140.21
transferência
6,20
4
428.65
transferências
0,00
1
102.21
transferência
5,98
5.
Como se observa, R$ 2.234.123,22 foram transferidos a onze empresas distintas, mediante
55 transações financeiras, consideradas atípicas se comparadas com a movimentação nos meses
anteriores. O restante destinou-se a outra conta do município mantida no Banco do Brasil (c/c 5225-6,
ag. 788-9) e a uma operação (de R$ 102.215,98) em que não foi possível identificar o beneficiário dos
repasses.
6.
Em paralelo, os órgãos de controle identificaram diversas evidências de montagem de
certames para justificar a movimentação financeira, a utilização de recursos em ações que não
guardam correlação com os objetivos do Fundef e a inexecução dos serviços supostamente
contratados. Passo a detalhar estas circunstâncias.
7.
Cerca de trinta dias antes da liberação dos recursos, mas ciente da iminência do crédito, o
ex-prefeito Antônio Gomes Sousa instituiu comissão permanente de licitação formada pelos seguintes
membros: Ricardo Matos da Cruz (presidente), Emanuela Machado Araújo e Romário Lopes dos Reis.
Nenhum era servidor efetivo da prefeitura, o que de pronto viola o disposto no art. 51 da Lei
8.666/1993. Ricardo e Emanuela eram casados, sendo que esta última é cunhada do ex-prefeito (irmã
da esposa dele).
8.
Os atos da comissão de licitação eram praticados pelo casal, sendo que a participação do
terceiro (sr. Romário Lopes dos Reis) era meramente figurativa, a ponto de efetivamente não assinar os
documentos produzidos. Entrevista realizada por analistas da Controladoria-Geral da União (CGU)
demonstrou que o sr. Romário não tinha formação para lidar com a Lei de Licitações e Contratos,
desconhecendo conceitos básicos. Na oportunidade, o jurisdicionado confirmou que não assinou
documentos.
9.
Tão logo constituída, a comissão de licitação publicou nove convites, cujos objetos e
empresas contratadas estão sintetizados na tabela a seguir:
Empresa
Licit
Objeto licitado
Data de
Valor
contratada
ação
homologação contratado
(R$)
Marquinhos
Conv
Contratação de empresa
7/12/20
147.5
Construções Ltda. ite 1/2016 especializada para execução 16
(com 96,46
–
ME
(CPNJ
dos serviços de recuperação de publicação
11.757.747/0001pavimentação de vias públicas em 3/1/2017)
05 )
do município.
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Construtora
Conv
Tende Ltda. – ME ite 2/2016
(CNPJ
05.740.967/000123)
Conv
ite 4/2016

QualityServ
Construtora
Serviços
e
Reformas Ltda. –
ME
(CNPJ
21.376.282/000104)
Construcar
Construção Civil e
Locação
de
Máquinas
e
Veículos
Ltda.
EPP
(CNPJ
19.742.308/000130)
Vitor Alves
Cardoso
Neto
EIRELI
(CNPJ
14.283.222/000173)
Venilson de
Oliveira
Rocha
ME
(CNPJ
16.416.613/000144)

Conv
ite 3/2016

Conv
ite 5/2016

Conv
ite 7/2016

Conv
ite 6/2016

Contratação de empresa
especializada para execução
dos serviços de reforma de
diversas escolas municipais.
Contratação de empresa
especializada para execução
dos serviços de recuperação de
estrada vicinal em diversos
trechos da Zona Rural do
Município de Prata do Piauí.
Contratação de empresa
especializada para execução
dos serviços de dedetização
dos
prédios
públicos
municipais pertencentes à
administração
pública
municipal.
Contratação de empresa
especializada para execução
dos serviços de reforma do
prédio da sede do Peti.
Contratação de empresa
especializada para execução
dos serviços de reforma do
prédio da sede do Cras.
Contratação de empresa
especializada para execução
dos serviços de reforma do
Posto de Saúde do PSF.

7/12/20
146.7
16
(com 60,48
publicação
em 3/1/2017)
12/12/2
147.9
016
(com 59,78
publicação
em 3/1/2017)

7/12/20
50.02
16
(com 5,00
publicação
em 3/1/2017)

12/12/2
148.4
016
(com 26,13
publicação
em 3/1/2017)
12/12/2
148.3
016
(com 92,76
publicação
em 3/1/2017)
12/12/2
148.0
016
(com 00,00
publicação
em 3/1/2017)

Conv
Contratação de empresa
12/12/2
149.6
ite 8/2016 especializada para execução 016
(com 95,16
dos serviços de reforma do publicação
prédio da Prefeitura.
em 3/1/2017)
Conv
Contratação de empresa
12/12/2
147.8
ite 9/2016 especializada para execução 016
(com 40,00
dos serviços de reforma em publicação
geral incluindo elétrica e em 3/1/2017)
hidráulica na Unidade Escolar
Roberta Sousa Lima.
10. Percebe-se, portanto, que parte dos recursos do Fundef foi utilizada indevidamente para
pagamento dessas empresas, contratadas para executar objetos estranhos às finalidades do fundo.
Lembro neste ponto que o regulamento do Fundef previa o emprego de valores apenas para
remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício no ensino fundamental público,
ações de capacitação de professores, aquisição de equipamentos, reforma e melhorias de escolas da
rede de ensino, transporte escolar, dentre outras finalidades ligadas ao ensino. Isto é, não contemplava
serviços de dedetização, pavimentação de vias públicas e reformas em prédios da prefeitura, do serviço
de assistência social e de postos de saúde.
11. Em todos os convites, a situação identificada pela CGU, cujos analistas visitaram o
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município, era basicamente a mesma: grande parte dos serviços não foi prestada e o pouco executado
não foi realizado pelas empresas contratadas.
12. Além de não terem sido encontrados documentos da execução dos contratos, como notas
fiscais, boletins de medição e diário das obras, há outras evidências que apontam para a montagem
fraudulenta dos certames com o objetivo de conferir aparente legalidade das despesas efetuadas. São
eles: a) utilização de modalidade de licitação mais simples (convite) e publicação dos editais apenas
depois da assinatura dos contratos, combinação que permitiu a escolha das empresas que participariam
da disputa; b) certames com valores muito próximos ao limite previsto no art. 23 da Lei 8.666/1993
para os convites, na época R$ 150.000,00 para obras e serviços de engenharia e R$ 80.000,00 para
compras e outros serviços; e c) falta de publicação dos convites no sistema de licitações do Tribunal de
Contas do Estado do Piauí, sendo que existia resolução da própria Corte de Contas estadual tornando
obrigatório esse procedimento.
13. De posse de todas essas evidências, o TCU, no Acórdão 1.470/2017-Plenário, determinou a
constituição de doze tomadas de contas especiais (TCE) para reaver as quantias informadas no
parágrafo quarto deste voto. Nessa decisão, em face da gravidade das irregularidades, foi decretada,
cautelarmente, pelo prazo de um ano, a indisponibilidade de bens de trinta e dois responsáveis.
14. A desconsideração da personalidade jurídica das contratadas foi autorizada na decisão do
Plenário, tendo em vista a utilização delas para fraudar licitações e desviar recursos públicos,
caracterizando, assim, abuso de personalidade e mau uso de suas finalidades.
15. Especificamente no caso dos Convites 5/2016 e 7/2016 – objeto dos presentes autos –,
destinados à reforma dos prédios que abrigam o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti) e
o Centro de Referência de Assistência Social (Cras), analistas da CGU inspecionaram as edificações e
verificaram que os únicos serviços realizados foram as pinturas na parte externa. Na época da visita,
não havia indícios da realização dos demais serviços previstos nas planilhas orçamentárias, como a
execução de um telhado novo, a colocação de portas e janelas, a instalação de pisos cerâmicos e de
forro de PVC, a substituição das louças sanitárias e da fiação elétrica, dentre outros.
16. O relatório do órgão federal de controle interno contém fotos que mostram a precariedade
do interior dos prédios (peça 3 do TC 012.893/2017-0).
17. Em entrevista junto a funcionários municipais, restou consignado que a contratada não
realizou esses serviços, encargo desempenhado pelos funcionários da própria prefeitura. Essa
informação encontra lastro em outra evidência: em consulta ao Cadastro Nacional de Informações
Sociais (Cnis), verificou-se a contratada não mantinha funcionários ativos durante o período em que os
supostos serviços foram executados.
18. Como já mencionado, associada à inexecução dos serviços pela contratada, a CGU não
localizou, durante a inspeção, documentos essenciais para verificar a regularidade dos dois processos
de contratação, como as notas fiscais, os boletins de medição, as planilhas orçamentárias e os diários
das obras.
19. Na tentativa de mostrar a regularidade das contratações, a empresa Construcar Construção
Civil e Locação de Máquinas e Veículos Ltda. EPP entregou ao TCU alguns documentos (peça 7), os
quais contêm diversas inconsistências.
20. Em relação à Carta Convite 7/2016, destinada à contratação de empresa para a reforma do
prédio do CRAS, consta que a data de abertura das propostas comerciais ocorreu em 7/12/2016 (peça
7, p. 26). A ordem para início dos serviços foi dada pelo ex-prefeito Antônio Gomes de Sousa em
13/12/2016, mas a nota fiscal, referente à totalidade das obras (R$ 148.392,76), foi emitida no dia
anterior (12/12/2016). A solicitação de pagamento da medição ocorreu três dias antes (9/12/2016 –
peça 7, p. 4), ou seja, antes mesmo do início dos serviços.
21. Situação idêntica ocorreu em relação à contratação que decorreu da Carta Convite 5/2016
(reforma da sede do Peti). A ordem de serviço é de 13/12/2016, a nota fiscal (R$ 148.426,13) é do
mesmo dia (13/12/2016) e a apresentação do boletim de medição/solicitação de pagamento é do dia
9/12/2016.
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22. Também é importante mencionar que os sócios da contratada, sr. Antônio Marcolino
Ferreira Neto (administrador) e sra. Ionildes Castelo Branco de Queiroz Ferreira são, respectivamente,
filho e esposa do contador da prefeitura de Prata do Piauí (sr. Webston de Carvalho Lima). Ainda que
não haja violação imediata a regras da lei de licitações, tendo em vista que o art. 9º, § 4º, da Lei
8.666/1993 apenas impede o vínculo entre os membros da comissão de licitação e a
licitante/responsável pelas obras, vislumbro aqui violação aos princípios da moralidade e da
impessoalidade. Afinal, no convite a comissão de licitação tem certa liberdade de escolha dos
participantes, sobretudo no contexto do caso concreto, em que a publicação dos certames só se deu
após a celebração dos contratos administrativos.
23. Diante desse conjunto de irregularidades, foram citados os seguintes responsáveis: sr.
Antônio Gomes de Sousa, ex-Prefeito de Prata do Piauí/PI, sr. Ricardo Matos da Cruz, ex-Secretário
Municipal de Finanças e Presidente da CPL, sra. Emanuela Machado Araújo, membro da CPL,
empresa Construcar Construção Civil e Locação de Máquinas e Veículos Ltda. EPP, sr. Antônio
Marcolino Ferreira Neto e sra. Ionildes Castelo Branco de Queiroz Ferreira – os dois últimos são
sócios da empresa Construcar. O valor impugnado corresponde ao total dos pagamentos efetuados (R$
502.346,86, conforme indicado no parágrafo quarto deste voto), quantia que excede os Convites
5/2016 e 7/2016 (R$ 296.818,89, conforme descrição no parágrafo nono).
24. Cumpridas as medidas processuais, o ex-prefeito e os membros da comissão de licitação
não enviaram resposta, nem recolheram a quantia mencionada, devendo-se portanto ser declarada a
revelia dos jurisdicionados, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3°, da Lei
8.443/1992.
II – Análise das alegações de defesa
25. A empresa contratada e seus sócios apresentaram alegações de defesa praticamente
idênticas. Argumentam, em síntese, que: i) nunca tiveram conhecimento da origem vinculada dos
recursos (do Fundef) utilizados para a remuneração da contratada, até porque as obrigações assumidas
junto ao município deveriam ser custeadas por recursos próprios daquele ente subnacional; ii) as
receitas excedentes aos valores dos Convites 5/2016 e 7/2016 decorreram de contrato de prestação de
serviços de locação de veículos, oriundo do Pregão Presencial 1/2014; iii) os serviços decorrentes dos
convites foram concluídos pela empresa e prontamente recebidos pelo município; e iv) o
desaparecimento, na prefeitura, dos documentos que evidenciam a regular aplicação dos recursos foge
à responsabilidade da empresa prestadora dos serviços.
26. A SecexEducação e o Ministério Público junto ao TCU analisaram essas questões e
propuseram sua rejeição. Por conseguinte, recomendam a irregularidade das contas de todos os
arrolados, a condenação solidária em débito de todos e a aplicação da multa prevista no art. 57 da Lei
8.443/1992.
27. Manifesto-me de acordo com os pareceres precedentes, cujos fundamentos incorporo como
razões de decidir, sem prejuízo das considerações que passo a fazer.
28. Antes de mais nada, é importante ressaltar que este Tribunal assentou entendimento
segundo o qual compete ao TCU fiscalizar a aplicação dos recursos decorrentes da complementação da
União ao Fundef, ainda que esses pagamentos decorram de sentença judicial, uma vez que são recursos
da União. Cito, nesse sentido, o Acórdão 1824/2017-TCU-Plenário. Desse modo, a ciência do
jurisdicionado quanto à origem dos recursos é irrelevante para a fixação da competência do TCU.
29. Alheio a essa discussão, fato é que, como não restou comprovada a realização dos serviços,
houve enriquecimento ilícito da empresa contratada e, consequentemente, de seus sócios, sendo
medida natural a recomposição dos cofres do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação do Município de Prata do Piauí/PI.
30. Portanto, rejeito a preliminar de incompetência do TCU.
31. Não está comprovado nos autos que as receitas excedentes aos valores dos Convites
5/2016 e 7/2016 (R$ 205.527,97 = R$ 502.346,86 - R$ 296.818,89) decorreram de contrato de
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prestação de serviços de locação de veículos, oriundo do Pregão Presencial 1/2014. Antes de mais
nada, mesmo ciente de que não haviam sido localizados registros da propriedade de veículos em nome
da empresa durante o período em que as supostas locações se realizaram, os jurisdicionados não
trouxeram evidências de que dispunham de automóveis para locação.
32. Não há nos autos boletins de medição, mas apenas o edital do certame (sem assinatura do
presidente da CPL), o termo de homologação (sem assinatura do ex-prefeito), o extrato do contrato e
as notas de empenho. Pelo que consta, a empresa deveria fornecer veículos para o transporte escolar
(ao custo de R$ 329.400,00), para a secretaria de saúde (R$ 191.100,00), para a secretaria de
administração (R$ 138.300,00) e para a secretaria de obras e serviços públicos (R$ 179.520,00).
33. Tais elementos são insuficientes para qualquer avaliação. Por exemplo, supondo que a
empresa tivesse demonstrado ter a posse de veículos para locação, não é possível verificar se ela era
eventual credora do município por parcelas não pagas na época.
34. A empresa e seus sócios afirmam genericamente que a reforma das edificações foi
concluída e prontamente recebida pelo município. Como se percebe, o argumento está em
descompasso com as evidências, inclusive fotográficas, que dão conta da inexecução da quase
totalidade dos serviços previstos na planilha orçamentária dos contratos. Também contrasta com a
ausência, por parte da sociedade contratada, de empregados registrados nas bases de dados oficiais do
Governo Federal e com as declarações dadas por servidores públicos municipais, de que a realização
da pintura foi feita pela equipe de limpeza municipal.
35. Nem mesmo o termo de recebimento das obras foi juntado aos autos. Ainda que tivesse
sido, a presunção de veracidade das informações nele veiculadas não pode ser oposta à Corte de
Contas, sobretudo diante das numerosas evidências da inexecução.
36. O desaparecimento do processo referente aos contratos não foi imputado à empresa ou a
seus sócios. Também não tem relação com o débito apurado nos autos, que decorre da não realização
dos serviços pagos. Assim, rejeito o argumento.
37. Ante o exposto, voto por que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto a este
Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 5322/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 029.093/2017-1.
2. Grupo I – Classe de Assunto: II – Tomada de Contas Especial
3. Responsáveis: Antônio Gomes de Sousa (628.362.931-87); Antônio Marcolino Ferreira Neto
(066.220.873-00); Construcar - Construção Civil e Locação de Maquinas e Veículos Ltda - Epp
(19.742.308/0001-30); Emanuela Machado Araújo (022.569.573-14); Ionildes Castelo Branco de
Queiroz Ferreira (528.638.243-68); Ricardo Matos da Cruz (815.891.745-34).
4. Entidade: Município de Prata do Piauí - PI.
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto
(SecexEduc).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da
transferência bancária realizada pelo Município de Prata do Piauí/PI à Construcar - Construção Civil e
Locação de Maquinas e Veículos Ltda - Epp, cujos recursos são oriundos do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, sem comprovação da
contraprestação de serviços por parte da empresa,
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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. julgar irregulares as contas do sr. Antônio Gomes de Sousa, ex-Prefeito de Prata do Piauí/PI;
do sr. Ricardo Matos da Cruz, ex-Secretário Municipal de Finanças e Presidente da CPL; da sra.
Emanuela Machado Araújo, membro da CPL; da empresa Construcar Construção Civil e Locação de
Máquinas e Veículos Ltda. EPP; do sr. Antônio Marcolino Ferreira Neto e da sra. Ionildes Castelo
Branco de Queiroz Ferreira, sócios da empresa Construcar; condenando-os, 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 de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação do Município de Prata do Piauí/PI,
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$)
502.346,86

DATA
OCORRÊNCIA
20/12/2016

DA

9.2. aplicar ao sr. Antônio Gomes de Sousa, ao sr. Ricardo Matos da Cruz, à sra. Emanuela
Machado Araújo, à empresa Construcar Construção Civil e Locação de Máquinas e Veículos Ltda.
EPP, ao sr. Antônio Marcolino Ferreira Neto e à sra. Ionildes Castelo Branco de Queiroz Ferreira
multas individuais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com fundamento no art. 57 da Lei
8.443/1992, 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 Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo
recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;
9.3. autorizar, 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
9.4. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado do
Piauí, nos termos do § 3º do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5322-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator) e
Jorge Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

BENJAMIN ZYMLER
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral
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GRUPO II – CLASSE I – tagColegiado
TC 030.774/2020-9
Natureza(s): I – Agravo (Pensão Militar)
Órgão/Entidade: Comando do Exército
Interessados: Eliane Maria Caldas Guerra (313.549.394-68); Eneida Maria Caldas Guerra
(426.667.164-49); Maria Carmen Guerra Mora (114.402.364-53);
Representação legal: Vania Affonso de Mello (10.107/OAB-PE), representando Maria Carmen
Guerra Mora, Eliane Maria Caldas Guerra e Eneida Maria Caldas Guerra.
SUMÁRIO: PESSOAL. REFORMA. PEDIDO DE REEXAME. AGRAVO CONTRA
DESPACHO QUE CONHECEU DOS PEDIDOS DE REEXAME INTERPOSTOS E A ELES
CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO RELATIVAMENTE A ITENS DA DELIBERAÇÃO
RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NÃO CONHECIMENTO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto pelas sras. Eliane Maria Caldas Guerra, Eneida Maria Caldas
Guerra e Maria Carmen Guerra Mora, filhas do sr. Newton Guerra, instituidor de pensão militar.
2. As agravantes insurgem-se contra o teor do despacho de 33, por meio do qual este relator
acolheu proposta da Secretaria de Recursos (Serur) de conhecer dos pedidos de reexame por elas
interpostos contra o Acórdão 11.849/2020-1ª Câmara (rel. Ministro Vital do Rêgo) e concedeu efeitos
suspensivo aos itens da deliberação que consideraram o ato de pensão militar ilegal (9.1) e que
determinaram: i) a cessão dos pagamentos decorrentes do ato impugnado (9.3.1); ii) a regularização da
base de cálculo dos proventos (9.3.2); iii) a emissão de novo ato livre das irregularidades (9.3.3); iv)
informasse as pensionista de que o efeito suspensivo dos recursos eventualmente interpostos não as
eximiria de devolver os valores indevidamente recebidos após a notificação (9.3.4); e v) a expedição
de notificação às interessadas.
3. Em apertada síntese, alegam que solicitaram em suas peças recursais que não fosse concedido
efeito suspensivo aos respectivos pedidos de reexame, o que estaria no âmbito da discricionariedade do
relator, a teor do § 4º do art. 298 do Regimento Interno.
4. Nessa toada, asseveram que o despacho exarado careceu de fundamentação, como prescreve o
§ 1º do art. 489 do Código de Processo Civil (CPC).
5. Afirmam que a concessão de efeito suspensivo traria consequências indesejáveis, pois se
veriam obrigadas a devolver os valores indevidamente recebidos após a notificação do Acórdão
11.849/2020-1ª Câmara.
É o relatório.
VOTO
Cuidam os autos de agravos manejados pelas pensionistas Eliane Maria Caldas Guerra, Eneida
Maria Caldas Guerra e Maria Carmen Guerra Mora contra despacho de minha lavra que conheceu dos
pedidos de reexame por elas interpostos e a eles deferiu efeitos suspensivos relativamente aos subitens
9.1 e 9.3 do Acórdão 11.849/2020-1ª Câmara (relator Ministro Vital do Rêgo):
“9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de pensão militar, registrado no
sistema e-Pessoal sob o número 4/2018 e instituído por Newton Guerra (000.958.854-04) em favor
das beneficiárias Eliane Maria Caldas Guerra (313.549.394-68), Eneida Maria Caldas Guerra
(426.667.164-49) e Maria Carmen Guerra Mora (114.402.364-53);”
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“9.3. determinar ao Comando do Exército que:
9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no
prazo de 15 dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno do
TCU, do art. 8º, caput, da Resolução-TCU 206/2007 e do art. 19, caput, da Instrução Normativa-TCU
78/2018;
9.3.2. proceda à regularização do soldo que serve de base de cálculo para os proventos da
pensão militar em análise, contemplando o posto de coronel;
9.3.3. emita novo ato de pensão militar, 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;
9.3.4. informe às interessadas que, no caso de não provimento de recursos eventualmente
interpostos, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pelo Comando do
Exército; e
9.3.5. comunique imediatamente às interessadas o teor do presente acórdão, encaminhando ao
TCU, no prazo de 30 dias, comprovante das respectivas datas de ciência, nos termos do art. 4º, § 3º,
da Resolução-TCU 170/2004”.
2. Dessa decisão recorreram as interessadas, que pleitearam, expressamente, a não concessão de
efeitos suspensivos para os recursos manejados:
“DOS PEDIDOS
Ex positis, a Recorrente vem requerer a Vossa Excelência: a) ad cautelam, que não seja
concedido nenhum efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de evitar os inconvenientes de seu
eventual não acolhimento, o que não acreditamos possível;”.
3. Nesta oportunidade, as agravantes alegam que o efeito suspensivo seria uma “faculdade
concedida ao julgador, quando da prolação de despacho decisório”. Nessa linha, transcrevem o
seguinte dispositivo do Regimento Interno deste tribunal (sem mencionar o artigo ao qual pertence, a
saber, art. 289):
“§ 4e A critério do Presidente do Tribunal, do presidente de câmara ou do relator, conforme o
coso, poderá ser conferido efeito suspensivo ao agravo.”
4. Argumentam a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil (CPC) às normas
processuais desta corte, a teor do art. 298 do Regimento Interno.
5. Assim, defendem que o despacho que concedeu efeito suspensivo aos recursos não estaria
devidamente fundamentado, com fulcro no § 1º do art. 489 do CPC.
6. Entendem que o efeito suspensivo traria consequências indesejáveis, na hipótese de não
provimento dos pedidos de reexame, a saber, a devolução dos valores indevidamente recebidos após a
notificação do Acórdão 11.849/2020-1ª Câmara.
7. Feito esse relato, decido.
8. A despeito da tempestividade dos presentes agravos — eis que as interessadas foram
notificadas entre os dias 24 e 26 de fevereiro e ingressaram com suas peças no dia 1º de março
próximo passado, de acordo com as informações contidas nas peças 39, 42 e 45 (fls. 1 e 8) —, não
tenho por preenchido o requisito do caput do art. 289 do Regimento Interno, a saber, a existência de
decisão desfavorável:
“Art. 289. De despacho decisório do Presidente do Tribunal, de presidente de câmara ou do
relator, desfavorável à parte, e da medida cautelar adotada com fundamento no art. 276 cabe agravo,
no prazo de cinco dias, contados na forma do art. 183.” (grifos acrescidos)
9. Não posso ter como desfavorável a possibilidade de as pensionistas continuarem a perceber
proventos calculados com base em ato concessório que assegura valores maiores que os devidos, ainda
que a devolução de tal diferença venha a ser posteriormente exigida.
10. De início, é bom que se esclareça que a percepção de qualquer quantia a título de proventos
somente é possível diante da existência de ato administrativo com presunção de legalidade. Não é por
outro motivo que o Tribunal determinou ao órgão de origem que “faça cessar os pagamentos
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decorrentes do ato impugnado”. Desse modo, para tornar viável a percepção do benefício
previdenciário, deve o Comando do Exército emitir novo ato, sem as irregularidades apontadas. No
caso, com a correção da base de cálculo dos proventos, que deveria ser o soldo de coronel.
11. Ora, o efeito suspensivo do pedido de reexame decorre de lei e não da discricionariedade do
relator, como se pode depreender da redação do art. 48 da Lei 8.443/1992:
“Art. 48. De decisão proferida em processos concernentes às matérias de que tratam as Seções
III e IV deste capítulo caberá pedido de reexame, que terá efeito suspensivo.
Parágrafo único. O pedido de reexame reger-se-á pelo disposto no parágrafo único do art. 32 e
no art. 33 desta Lei.”
12. O art. 33, por sua vez, prevê que o prazo para interposição do recurso de reconsideração é de
quinze dias, o que é extensível ao pedido de reexame. Nos casos concretos, os recursos foram
preliminarmente conhecidos sem a aferição do requisito da tempestividade, dado que o Comando do
Exército ainda não havia encaminhado os comprovantes de notificação, o que veio a ocorrer
posteriormente, conforme documento de peça 22.
13. Portanto, uma vez conhecidos os recursos, apresentados tempestivamente, a lei não atribuiu
ao relator a discricionariedade de não conceder efeito suspensivo. Interpretação diversa somente é
possível em situações excepcionais, nas quais se vislumbra a possibilidade de grave lesão ao Erário, o
que não parece ser a hipótese.
14. Quando os interessados interpõem tempestivamente pedido de reexame, suspende-se a
exigibilidade da decisão guerreada, inclusive quanto à obrigatoriedade de paralisar os pagamentos com
base no ato considerado ilegal. E, caso não provido o recurso, devem ser tomadas as medidas
administrativas pertinentes para recompor o Erário pelos valores indevidamente pagos desde a
notificação da decisão original aos recorrentes.
15. Não sendo o benefício previdenciário ilegal de per si, mas apenas parcela dos proventos, o
procedimento correto a ser adotado pelo órgão após o “trânsito em julgado administrativo” constitui na
emissão de novo ato, materializada na publicação de portaria com os corretos fundamentos legais, e na
adoção dos procedimentos para reaver os valores pagos a maior. No caso, a diferença entre o soldo de
general de brigada e o de coronel.
16. Assim sendo, caso fosse afastado o efeito suspensivo, o órgão de origem deveria adotar uma
das duas soluções: a) suspender totalmente o pagamento dos proventos, pois não poderia realizar
pagamentos com base em ato ilegal; b) editar novo ato, com a correta fundamentação legal, na linha da
decisão recorrida.
17. Considerando que o requisito de admissibilidade do agravo é a “existência de decisão
desfavorável à parte”, tenho o como não atendido, pois o efeito suspensivo é o meio pelo qual se
assegura a continuidade dos pagamentos de proventos, tendo em vista que não cabe ao Tribunal
determinar que o órgão de origem emita novo ato concessório, mas apenas certificar-se de que o órgão
não efetue pagamento com base em atos ilegais.
18. Ora, as interessadas interpuseram recurso justamente para assegurar a continuidade do
pagamento de proventos e em valores maiores que aqueles que o Tribunal considera como devidos.
Claro está, portanto, que a aplicação do efeito suspensivo, que decorre de lei — motivo pelo qual não é
necessário o relator se justificar pela atribuição desse efeito — e assegura a continuidade dos
pagamentos dos proventos às beneficiárias enquanto se discute seu direito, não pode ser tido como
decisão desfavorável à parte.
19. Não vislumbro nenhuma dificuldade de as interessadas, se não quiserem fazer uso dos
valores tidos como ilegais pelo Acórdão 11.894/2020-1ª Câmara — a saber, a diferença entre o soldo
de general de brigada e o de coronel, dividida entre as cotas-partes — fazerem uma poupança com o
valor pago a maior. Ou, de outra forma, poderão ter esses valores descontados de seus futuros
proventos, em caso de eventual negativa de provimento dos pedidos de reexame.
20. Ad argumentandum tantum, pretender que o Comando do Exército dê cumprimento à
deliberação recorrida, inclusive com a emissão de novo ato concessório, livre das irregularidades, é
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incompatível, a meu sentir, com a vontade de recorrer na defesa da legalidade do ato de pensão
emitido e conduziria à preclusão lógica dos pedidos de reexame, se conhecidos e providos os presentes
agravos.
21. Essa situação guarda semelhança com julgados do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo
do que se segue:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO NO BOJO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR EXTINÇÃO
DA EXECUÇÃO FISCAL POR PAGAMENTO DA DÍVIDA. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL
COM A VONTADE DE RECORRER. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. ART.
1.000, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. CARACTERIZAÇÃO.
1. Tendo a ora agravante procedido à quitação da dívida objeto da execução fiscal - ato
incompatível com a vontade de recorrer -, ressai nítida a perda superveniente do interesse recursal
relativo ao agravo de instrumento interposto anteriormente em sede de exceção de pré-executividade.
2. De fato, o posterior pagamento da dívida na execução fiscal demonstra aceitação tácita ao
que decidido na exceção de pré-executividade - questão objeto do recurso especial epigrafado, o que,
por conseguinte, impede o trânsito do apelo nobre ante a existência de fato impeditivo do direito de
recorrer, requisito de admissibilidade intrínseco do recurso especial.
3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1565569/RS (rel. Min. Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em 20/4/2020)
21. Dessarte, não conheço dos presentes agravos interpostos contra o despacho de peça 33.
Diante do exposto, VOTO por que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto a este
colegiado.
ACÓRDÃO Nº 5323/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 030.774/2020-9.
2. Grupo II – Classe de Assunto: I – Agravo (Pensão Militar)
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes:
3.1. Interessados: Eliane Maria Caldas Guerra (313.549.394-68); Eliane Maria Caldas Guerra
(313.549.394-68); Eneida Maria Caldas Guerra (426.667.164-49); Eneida Maria Caldas Guerra
(426.667.164-49); Maria Carmen Guerra Mora (114.402.364-53); Maria Carmen Guerra Mora
(114.402.364-53)
3.2. Recorrentes: Eneida Maria Caldas Guerra (426.667.164-49); Eliane Maria Caldas Guerra
(313.549.394-68); Maria Carmen Guerra Mora (114.402.364-53).
4. Órgão/Entidade: Comando do Exército.
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler
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 Fiscalização de Integridade
de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal:
8.1. Vania Affonso de Mello (10.107/OAB-PE), representando Maria Carmen Guerra Mora,
Eliane Maria Caldas Guerra e Eneida Maria Caldas Guerra.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravos interpostos contra despacho do relator que
conheceu de pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 11.789/2020-1ª Câmara e a eles
concedeu efeito suspensivo, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992,
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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. 289 do Regimento Interno
do Tribunal de Contas da União, em:
9.1. não conhecer dos presentes agravos;
9.2. dar ciência desta deliberação às agravantes;
9.3. encaminhar os autos à Secretaria de Recursos para dar prosseguimento à instrução.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5323-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator) e
Jorge Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.
(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

BENJAMIN ZYMLER
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral

GRUPO II – CLASSE II – Primeira Câmara
TC 033.970/2019-0
Natureza: Tomada de Contas Especial
Entidade: Reencontro Obras Sociais e Educacionais/RJ
Responsáveis: Nilson do Amaral Fanini (112.486.967-00), falecido – espólio representado por
Márcia Dias Gomes Pinto (637.839.407-53); e Reencontro Obras Sociais e Educacionais/RJ
(29.867.538/0001-80)
Representação legal: não há
SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. FUNDO NACIONAL DE SAÚDE.
CONVÊNIO. AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE. OBJETIVOS NÃO
ALCANÇADOS. CITAÇÃO. REVELIA. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS, SEM JULGAMENTO
DE MÉRITO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E
REGULAR DO PROCESSO. 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 101:
“INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde contra o
Srs. Nilson do Amaral Fanini (112.486.967-00) e a pessoa jurídica Reencontro Obras Sociais e
Educacionais/RJ (29.867.538/0001-80) em razão da impugnação total de despesas do Convênio
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1383/2004 (Siafi 507332), celebrado entre o Ministério da Saúde e a referida entidade, tendo por
objeto a aquisição de unidade móvel de saúde para fortalecimento das ações do Sistema Único de
Saúde.
HISTÓRICO
2.
O Convênio 1.383/2004 foi celebrado em 23/7/2004 com vigência estipulada para o
período de 23/7/2004 a 18/7/2005, prorrogada por aditivo para 19/9/2005 (peças 8-9). O orçamento
para a execução do objeto foi fixado em R$ 80.000,00, integralmente à conta do concedente. Os
recursos do Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde foram transferidos por intermédio da
ordem bancária 2004OB906643, de 24/9/2004, no valor de R$ 80.000,00, creditado na conta
específica em 28/9/2004 (peças 10 e 17).
3.
A instauração do presente processo foi motivada pela constatação de que os objetivos
pactuados no convênio não foram alcançados, tendo em vista que o veículo adquirido com recursos do
convênio não foi efetivamente empregado para o alcance dos objetivos e que não foi apresentado
documento de licenciamento em nome da entidade convenente.
4.
O concedente realizou fiscalização in loco do objeto no exercício de 2004, tendo sido
constatado que o veículo adquirido, apesar de estar de acordo com o plano de trabalho, não havia
sido registrado no patrimônio da municipalidade e tampouco transferida a titularidade junto ao
Detran/RJ (Relatório de Verificação In Loco 380-1/2004, peça 11)
5.
Conforme relatado no Parecer Gescon 134, de 29/02/2016 (peça 14), o Departamento
Nacional de Auditoria do SUS, juntamente com a Controladoria-Geral da União, realizou fiscalização
do objeto do convênio (Relatório de Auditoria 5006/2008) em setembro de 2006, tendo sido
constatadas as seguintes irregularidades:
a)
não utilização do veículo adquirido com recursos do convênio para os objetivos
propostos, uma vez que se encontrava estacionado, sem proteção, e com a bateria descarregada;
b)
ausência de regularização do veículo perante o Detran, uma vez que o certificado de
registro e licenciamento de veículo (CRLV) permanecia em nome da Planan Com. e Rep. Ltda.;
c)
ausência de registro de produção;
d)
superfaturamento no valor pago pela aquisição do veículo;
e)
realização de pagamento antes da abertura das propostas na licitação;
f)
ausência de vínculo da entidade convenente com o Sistema Único de Saúde;
g)
irregularidades no procedimento licitatório denominado tomada de preços, como
ausência de pesquisa de preços para instruir o processo, de elaboração e de publicação de edital ou
convite; e
h)
documentação incompleta apresentada pelas empresas participantes, propostas sem
identificação clara das rubricas e com a mesma data de emissão, ata não assinada pelos
participantes.
6.
Verifica-se que, no Relatório de Tomada de Contas Especial (peça 66), em que os fatos
estão circunstanciados, a responsabilidade pelo dano causado ao erário foi atribuída solidariamente
à entidade Reencontro Obras Sociais e Educacionais/RJ e ao espólio do Sr. Nilson do Amaral Fanini
em razão das condutas praticadas pelo de cujus que resultaram no não alcance dos objetivos
pactuados no referido pacto convenial.
7.
Extrai-se, ainda, da documentação de instrução processual, que o agente responsável pela
gestão dos recursos, Sr. Nilson do Amaral Fanini, dirigente da entidade convenente no período da
vigência do pacto, faleceu em 19/9/2009 (certidão de óbito à peça 63).
8.
O Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União emitiu
relatório e certificado de auditoria concluindo pela responsabilidade solidária do espólio do falecido
gestor pelo dano ao erário e da entidade beneficiária e certificou a irregularidade das contas do
responsável (peças 67 e 68). O dirigente do Órgão de Controle Interno emitiu parecer de sua
competência, bem assim houve pronunciamento ministerial (peças 69 e 70, respectivamente).
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9.
Concluiu-se, na primeira instrução do feito efetuada nesta Unidade Técnica (peça 74), que
estavam 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, superava o
mínimo estabelecido de R$ 100.000,00.
10. Em consequência, propôs-se citar os responsáveis acima identificados para apresentação
de alegações de defesa e/ou recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde dos débito
apurados em decorrência da não-comprovação da boa e regular aplicação dos recursos transferidos
à entidade Reencontro Obras Sociais e Educacionais/RJ (29.867.538/0001-80) por força do Convênio
1.383/2004, celebrado com o Ministério da Saúde, em razão da ausência de regularização e entrada
em operação de veículo para utilização como unidade móvel de saúde.
11. Levadas a efeito as citações propostas (peças 80-88), conforme despacho do MinistroRelator Benjamin Zymler (peça 77), a entidade Reencontro Obras Sociais e Educacionais/RJ
(29.867.538/0001-80) e os Srs. Otto Nilson Fanini (622.307.357-72) e Roberto Kepler Fanini
(517.250.027-87), como os representantes do espólio do Sr. Nilson do Amaral Fanini, permaneceram
silentes no prazo fixado para oferta de defesa e não efetuaram o recolhimento do débito.
12. Em nova instrução do feito nesta Unidade Técnica, constatou-se que houve vício no
chamamento do espólio ao processo, uma vez que as citações dos sucessores do falecido gestor não
levaram em consideração a existência de processo judicial de inventário em tramitação na Justiça
Estadual do Rio de Janeiro desde 2009.
13. Considerando a existência de inventariante judicial nomeado nos autos do processo de
inventário e partilha, propôs-se ao Ministro-Relator a realização de nova citação do espólio do Sr.
Nilson do Amaral Fanini, desta feita na pessoa da representante legal do espólio, Sra. Márcia Dias
Gomes Pinto (637.839.407-53).
14. Promovida a citação adicional (peças 98-99), conforme autorizado no despacho do
Ministro-Relator (peça 96), constata-se que a representante do espólio deixou transcorrer o prazo
regimental sem apresentar qualquer manifestação nos autos e tampouco promoveu o recolhimento do
débito.
ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DA IN/TCU 71/2012
Viabilidade do estabelecimento regular do contraditório
15. Verifica-se que o interstício entre as datas de ocorrência da irregularidade geradora do
dano ao erário (a ausência de medidas para regularização e utilização do veículo adquirido como
unidade móvel de saúde) e a data da primeira notificação válida dos responsáveis é inferior a dez
anos.
16. Conforme acima consignado, as primeiras notificações do concedente dando ciência, ao
Sr. Nilson do Amaral Fanini (112.486.967-00, falecido) e à entidade Reencontro Obras Sociais e
Educacionais/RJ (29.867.538/0001-80), das irregularidades em debate ocorreram em 4/1/2005 (peças
21-22).
17. Considerando os marcos iniciais e finais de contagem acima indicados, não houve
transcurso de prazo superior a dez anos entre as datas de ocorrência das irregularidades em questão
e da primeira notificação válida do responsável.
18. Cumpre registrar que, ante a notícia de falecimento do responsável, o concedente
promoveu a notificação dos sucessores do ex-gestor, Srs. Otto Nilson Fanini (622.307.357-72),
Margareth Kepler Fanini (053.942.827-22) e Roberto Kepler Fanini (517.250.027-87), em 30/3/2016
(peça 39).
19. Os representantes do espólio, portanto, foram comprovadamente notificados após o
transcurso do prazo decenal referido no art. 6º, inciso II, da Instrução Normativa TCU 71/2012. Não
obstante, entende-se que as circunstâncias do caso sob exame não autorizam concluir, desde logo,
pela inviabilidade do exercício do contraditório pela inventariante.
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20. Com efeito, o fato ilícito gerador do prejuízo ao erário encontra-se fartamente
documentado nos autos, merecendo destaque que houve duas fiscalizações que constataram a
ausência de registro do bem em nome da convenente e de utilização para os fins pactuados no
convênio.
21. Não obstante o longo tempo decorrido desde a data de configuração do prejuízo ao
erário, deve-se ponderar que prevalece na jurisprudência do TCU a compreensão de que o mero
transcurso do prazo de dez anos entre os fatos e a ciência pelo responsável não autoriza o
arquivamento do processo (citem-se, dentre muitos outros, os Acórdãos 67/2014-Plenário-Rel. Min.
Ana Arraes, 6.974/2014-Primeira Câmara-Rel. Min. Augusto Sherman e 9.570/2015-Segunda
Câmara-Rel. Ministro Augusto Nardes).
22. Observa-se que, no caso sob exame, o substrato fático da imputação de ilícito baseia-se
em ausência de documento que deveria ter sido emitido pela autoridade de trânsito, bem como
registros da utilização do bem como unidade móvel de saúde. A produção de provas sobre esses
elementos não se afigura, em princípio, inviabilizada pelo decurso de mais de dez anos.
23. Considerando que a representante legal do espólio foi citada e permaneceu silente, não
há elementos que indiquem prejuízo ao exercício do contraditório em sua dimensão substancial por
parte do espólio.
Quantificação do débito e valor mínimo para instauração
24. Conforme se extrai do relatório do Tomador de Contas Especial, os débitos associados às
irregularidades constatadas alcançam valor histórico total de R$ 80.000,00.
25. Considerando que não houve alcance dos objetivos e tampouco aplicação dos recursos no
mercado financeiro, a data de ocorrência deve ser fixada conforme o crédito do recurso na conta
corrente específica do convênio. Por esse critério, verifica-se que o valor atualizado do débito até
6/11/2019 equivale a R$ 178.616,00, atualizado até (peça 72).
26. Verifica-se que o valor atualizado do débito apurado atualizado até 1/1/2017 é de R$
163.008,00, 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 (peça 73).
Configuração da Prescrição da Pretensão Punitiva
27. Observa-se 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
1.441/2016-Plenário-Rel. Min. 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.
28. A irregularidade discutida nesta TCE (a ausência de medidas para utilização do veículo
adquirido como unidade móvel de saúde) configurou-se no exercício de 2005, portanto, há mais de 10
anos. Em tais circunstâncias, não se afigura cabível a proposição de aplicação aos responsáveis das
sanções previstas na Lei 8.443/1992.
29. Ademais, o responsável Sr. Nilson do Amaral Fanini faleceu no exercício de 2009 (peça
63), fato que configura causa extintiva da punibilidade desse agente pelos ilícitos sob apreciação
neste processo de contas especiais.
VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE OUTROS DÉBITOS
30. Em obediência ao comando contido no subitem 9.4 do Acórdão 1.772/2017-PlenárioRelator Ministro-Substituto Augusto Sherman, informa-se que não foram localizados outros processos
em tramitação nesta Corte de Contas em que haja débito imputável aos responsáveis.
EXAME TÉCNICO
Caracterização das Irregularidades Geradoras do Dano ao Erário
31. Extrai-se dos autos que o ilícito gerador do dano ao erário nesta TCE foi o não alcance
dos objetivos do Convênio 1.383/2004 (Siafi 507332) em razão da ausência de regularização e
entrada em operação de veículo para utilização como unidade móvel de saúde.
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32. Conforme fiscalização e pareceres técnicos do concedente, a unidade móvel foi adquirida
e atendeu às especificações técnicas, porém não houve emissão de Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículo - CRLV em nome da entidade convenente, permanecendo a documentação
do veículo em nome da empresa fornecedora Planan Com. E Rep. Ltda.
33. Ressalte-se que o convênio sob análise foi mencionado no Acórdão 585/2013-Plenário
Rel. Min. Aroldo Cedraz, prolatado em processo que versa sobre Representação da Secretaria de
Controle Externo de Aquisições Logísticas – Selog relativa aos Relatórios de Fiscalização
encaminhados pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus) e pela ControladoriaGeral da União (CGU), no âmbito da Operação Sanguessuga.
34. Deliberou-se, naquela assentada, nos subitens 9.3 e 9.3.1, pelo envio dos processos de
prestação de convênios auditados pelo Denasus/CGU ao Fundo Nacional de Saúde para adoção das
seguintes providências em relação aos processos com análise suspensa:
‘9.3. encaminhar ao Fundo Nacional de Saúde os processos administrativos recebidos por esta Corte
contendo os Relatórios de Fiscalização, elaborados pela Controladoria-Geral da União e pelo Departamento
Nacional de Auditoria do SUS, dos convênios classificados nos grupos II a IX especificados no subitem 7 do
Voto que fundamenta este Acórdão, para os quais não se verificaram os pressupostos necessários, previstos na
IN-TCU 71/2012, à autuação do processo de tomada de contas especial, e em atendimento aos princípios da
racionalidade administrativa e da economia processual, para que aquele órgão adote as seguintes
providências:
9.3.1. dar continuidade às análises de prestação de contas dos convênios que se encontrem suspensas em
atendimento ao determinado no documento de referência acordado pelos representantes do Denasus, CGU e
TCU, de 17/8/2006, levando em consideração as constatações do Relatório de Fiscalização elaborado pela
Controladoria-Geral da União e pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS e as conclusões desta Corte
de Contas quanto à existência de superfaturamento e/ou saldo de recursos de convênio não devolvidos,
instaurando o processo de tomada de contas especial e encaminhando a este Tribunal, caso estejam presentes
os pressupostos determinados na IN-TCU 71/2012;’

35. Dando cumprimento ao comando deste Tribunal, apontou-se no Parecer Gescon
134/2015 (peça 14) que, apesar de ter sido calculado superfaturamento na aquisição da unidade
móvel de saúde no valor de R$ 14.564,97 pela unidade técnica deste Tribunal, os achados do
Relatório de Auditoria do Denasus/CGU e a fiscalização realizada in loco impunham a impugnação
da totalidade dos recursos repassados pelo FNS/MS.
36. Corrobora-se o entendimento do concedente quanto à imputação de débito pela totalidade
do valor repassado à entidade convenente. Em se tratando de recursos de convênios, impõe-se ao
gestor a comprovação não somente da aplicação dos recursos no objeto, mas também a demonstração
do alcance dos objetivos pactuados. A ausência de regularização e utilização de bem adquirido com
recursos de convênio na finalidade pactuada configura frustração dos objetivos e prejuízo aos cofres
públicos.
37. Especificamente em se tratando de aquisição de unidades móveis de saúde, este Tribunal
de Contas já se manifestou quanto à configuração de dano ao erário em decorrência de inviabilidade
de utilização do veículo/equipamentos adquiridos pelo convenente, conforme ilustra o enunciado
abaixo transcrito:
Acórdão 1.112/2008-Segunda Câmara, Rel. Min. Ubiratan Aguiar
Enunciado
‘A aquisição de unidade móvel de saúde (ambulância), mediante convênio, sem os equipamentos e a
documentação obrigatórios para seu licenciamento inviabiliza a sua utilização e, por consequência, impede a
comprovação da regular aplicação dos recursos públicos, sendo causa para a condenação do gestor
convenente para devolver a integralidade dos valores federais transferidos.’

38. No caso sob análise, conforme as evidências acima relatadas, apesar de ter sido aplicado
o recurso no objeto, houve frustração total dos objetivos do convênio, contrariando o disposto no art.
37, caput, da CRFB/1988, no art. 22 da então vigente IN STN 01/1997 e ao pactuado no termo de
convênio, configurando dano ao erário.
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Individualização de condutas e culpabilidade
39. O tomador de contas e a equipe do Denasus responsabilizaram a entidade convenente e o
espólio do falecido prefeito municipal pelo ressarcimento do débito decorrente da não-comprovação
da regular aplicação da parcela dos recursos referentes à aquisição de unidade móvel de saúde.
40. A responsabilização do então dirigente da entidade afigura-se adequada, uma vez que
esse agente foi responsável pela celebração do convênio e por sua execução, incidindo sobre ele o
dever de adotar as medidas necessárias para que o bem adquirido fosse empregado na finalidade
estabelecida no termo de convênio.
41. Ante a notícia de falecimento do agente responsável, a responsabilização de seu espólio
encontra suporte no disposto no art. 5º, inciso XLV, da CRFB, no art. 597 do Código de Processo
Civil, no art. 1997 do Código Civil e na informação contida na certidão de que deixou bens a
inventariar.
42. Quanto à entidade convenente, a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de
que a entidade privada, ao receber transferências de recursos de convênio ou congênere firmado com
o poder público federal, equipara-se a gestor público e responde solidariamente com seus dirigentes
por prejuízos causados ao erário. É o que dispõe o enunciado da Súmula 286, abaixo transcrito:
‘SÚMULA TCU 286: 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.’

43. Há evidências de culpabilidade na conduta da entidade e de seu dirigente, uma vez que
deixaram de observar o procedimento esperado de um gestor diligente nas mesmas circunstâncias ao
não apresentarem a documentação de regularização do veículo junto à autoridade trânsito e de
comprovação da utilização como unidade móvel de saúde a serviço do SUS.
44. Conclui-se, portanto, que há elementos probatórios nos autos que autorizam a
responsabilização da entidade Reencontro Obras Sociais e Educacionais/RJ e do Sr. Nilson do
Amaral Fanini, representado patrimonialmente por seu espólio, pelos ilícitos geradores de dano ao
erário.
Exame da Citação dos Responsáveis
45. Citados regularmente, conforme aviso de recebimento juntado aos autos (peças 86-88 e
98-99), os responsáveis deixaram escoar o prazo fixado para resposta sem apresentar qualquer
manifestação nos autos.
46. 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:

562
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

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.
(...)’

47. 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.
48. 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 3.648/2013Segunda 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).

49. 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.’

50. No caso vertente, a citação dos responsáveis se deu em endereços provenientes de
pesquisas de endereços realizadas pelo TCU, de forma bastante zelosa, em endereços constantes nos
sistemas CPF e CNPJ da Receita (peças 78-79 e 97), bem como em endereços provenientes de
sistemas públicos e das bases de dados do próprio TCU.
51. Em tais circunstâncias, podem os responsáveis citados ser considerados revéis, dando-se
prosseguimento ao processo, de acordo com o art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992.
52. Ao não apresentar alegações de defesa, os responsáveis optaram por não 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.
53. 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
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responsáveis revéis, sendo indispensável ao julgamento pela irregularidade das contas a presença de
prova suficiente da fatos e condutas contrários à lei (Acórdãos 4.704/2014-Primeira Câmara, Rel.
Min. Bruno Dantas, 2.369/2013-Primeira Câmara, Rel. Min. Benjamin Zymler, 2.070/2015-Plenário,
Rel. Min. Vital do Rêgo, dentre muitos outros).
54. Nesse sentido, verifica-se que estão adequadamente caracterizados e lastreados em
evidências os ilícitos praticados e a respectiva responsabilidade da entidade beneficiária da
transferência e de seu dirigente, conforme indicado pareceres lançados nos autos acima sintetizados.
55. 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.
CONCLUSÃO
56. Conforme análise acima expendida, a entidade convenente e a representante legal do
espólio do Sr. Nilson do Amaral Fanini foram regularmente citadas, tendo permanecido 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.
57. Diante da revelia dos responsáveis e inexistindo nos autos elementos que permitam
concluir pela ocorrência de boa-fé ou de outros excludentes de culpabilidade em suas condutas,
conclui-se que suas contas devem ser julgadas irregulares, com a correspondente condenação ao
ressarcimento dos débitos imputado na citação.
58. Ressalte-se que, ante a configuração da prescrição da pretensão punitiva de competência
deste Tribunal, mostra-se incabível a proposição da aplicação da sanção pecuniária prevista no art.
57 da Lei 8.443/1992.
59. Cabível, por outro lado, 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 Regimento Interno/TCU.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Diante do exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo:
a)
considerar revéis, para todos os efeitos, o espólio do Sr. Nilson do Amaral Fanini
(112.486.967-00), representado pela inventariante judicial Sra. Márcia Dias Gomes Pinto
(637.839.407-53), e a entidade Reencontro Obras Sociais e Educacionais/RJ (29.867.538/0001-80),
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;
b)
com fundamento nos arts. 1º, inciso I, e 16, inciso III, alíneas ‘b’ e ‘c’, da Lei
8.443/1992 c/c os arts. 19, caput, e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1º, inciso I, 209, inciso II
e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que sejam julgadas irregulares as contas do
Sr. Nilson do Amaral Fanini (112.486.967-00), falecido, e da entidade Reencontro Obras Sociais e
Educacionais/RJ (29.867.538/0001-80), condenando, solidariamente, a referida pessoa jurídica e o
espólio do de cujus, ou seus herdeiros caso já concluída a partilha e até o limite do valor do
patrimônio transferido, ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de
quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III,
alínea ‘a’, do Regimento Interno), o recolhimento 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, e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, na
forma prevista na legislação em vigor;
Débito
Valor
Data
de
Histórico
ocorrência
80.000,00
28/9/2004
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c)
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;
d)
autorizar, caso seja de interesse dos responsáveis, o pagamento das dívidas em 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-lhe(s) o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação,
para comprovar(em) perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar
da parcela anterior, para comprovar(em) o(s) recolhimento(s) das demais parcelas, devendo incidir
sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na
legislação em vigor; e
e)
encaminhar cópia da deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República
no Estado do 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 do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 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.”
2.
O Diretor Substituto e o Secretário da SecexTCE ratificaram a instrução acima (peças 102
e 103).
3.
O representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU),
em sua intervenção regimental, divergiu do encaminhamento alvitrado pela unidade técnica, nos
termos abaixo (peça 104):
“Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS)
contra o Senhor Nilson do Amaral Fanini (falecido) e a pessoa jurídica Reencontro Obras Sociais e
Educacionais/RJ, em razão da impugnação total de despesas do Convênio n.º 1383/2004 (Siafi
507332), celebrado entre o Ministério da Saúde e a referida entidade, tendo por objeto a aquisição de
unidade móvel de saúde para o fortalecimento das ações do Sistema Único de Saúde (SUS).
2. Em sua derradeira instrução de mérito, após efetivar a citação da entidade e da
Senhora Márcia Dias Gomes Pinto, representante legal do espólio do gestor falecido, e sem obter
resposta, a Unidade Técnica propõe declarar a revelia dos responsáveis e julgar irregulares as contas
do Senhor Ataíde José da Silva e da Reencontro Obras Sociais e Educacionais/RJ, condenando em
débito integral solidariamente a entidade e o espólio ou seus herdeiros, caso tenha havido a partilha
de seus bens, até o limite do patrimônio transferido.
3. Pedimos vênias para dissentir do encaminhamento alvitrado para ambos os
responsáveis, conforme as considerações a seguir apresentadas.
4. Relativamente à representante legal do espólio, identificamos prejuízo ao contraditório
e à ampla defesa, em razão do longo tempo transcorrido entre a época das irregularidades sob exame
(2004) e a respectiva citação efetivada nos autos (2020) – primeira comunicação válida em que tomou
ciência dos fatos apurados nesta TCE (peça 99) –, a inviabilizar sua condenação em débito. Em que
pese a revelia, trata-se de questão objetiva e de ordem pública, portanto, passível de ser reconhecida
independentemente de provocação da parte.
5. Embora a Unidade Técnica tenha concluído pela inexistência de comprometimento
para o efetivo exercício de defesa pela Senhora Márcia Dias Gomes Pinto, uma vez que a produção de
provas sobre as irregularidades que deram origem ao dano não se afiguraria, em princípio,
inviabilizada pelo decurso de mais de dez anos, entendemos haver inegável prejuízo ao contraditório.
O longo lapso de tempo desde os fatos inquinados até a citação efetivada nestes autos, de cerca de 16
anos, já fere, por si só, o exercício desse direito. Com maior razão no presente caso, visto que, com a
morte do ex-gestor em 19/9/2009, tal faculdade processual coube, no âmbito do controle externo, à
representante de seu espólio, o que reduz ainda mais qualquer possibilidade de um contraditório
eficaz.
6. Outrossim, ainda que o documento emitido pela autoridade de trânsito seja elemento de
prova quanto aos fatos apurados nestes autos – o que, para a SecexTCE, seria de fácil apresentação
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como defesa da responsável, independentemente do tempo processual transcorrido –, ele é apenas
parte das exigências probatórias, pois a questão da titularidade do bem adquirido não é o único ponto
a embasar o débito desta TCE. Há que se demonstrar, também, que foi dada efetiva utilização ao
veículo custeado com os recursos do convênio relativamente aos objetivos ajustados, o que, a nosso
ver, é inviável, passados quase 16 anos desde sua compra.
7. No tocante à Reencontro Obras Sociais e Educacionais/RJ, em razão do longo
transcurso de tempo, embora não se possa falar em prejuízo à ampla defesa da entidade tendo como
fundamento o art. 6.°, inciso II, da IN/TCU n.º 71/2012, dada a sua notificação nas fases iniciais de
apuração do convênio, pairam dúvidas quanto à possibilidade de exercício eficaz ao contraditório, já
que as irregularidades ocorreram há 16 anos, motivo pelo qual entendemos que a persecução do
ressarcimento se encontra prejudicada também para este responsável.
8. Há que se ponderar, ainda, para ambos os casos, a incidência de mudança
jurisprudencial recém promovida quanto à prescrição de ressarcimento ao erário, que se aplica aos
processos sob competência da Corte de Contas. A referida matéria foi objeto de repercussão geral
admitida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 636.886 (tema 899). A decisão
do julgamento foi publicada em 20/4/2020, enunciando-se a tese de que ‘é prescritível a pretensão de
ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas’.
9. Considerando este novo cenário, deve ser analisada a ocorrência de prescrição,
levando-se em conta o recente pronunciamento do STF, com o fim de verificar a aplicação, à hipótese
dos autos, do novo entendimento firmado sobre o sentido e alcance do art. 37, § 5.º, da Constituição.
Embora esse aspecto não tenha sido objeto de arguição pelos responsáveis, trata-se de questão
objetiva e de ordem pública, portanto, passível de ser reconhecida independentemente de provocação
da parte.
Prescritibilidade da pretensão reparatória fundada em decisão do Tribunal de Contas
10. Como mencionado, a matéria foi objeto de repercussão geral admitida pelo Supremo
Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 636.886 (tema 899). Por ocasião do julgamento do RE,
foi fixado o entendimento de que ‘é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em
decisão de Tribunal de Contas’.
11. Para melhor compreensão do alcance dessa tese, cumpre transcrever trecho do voto
condutor daquele julgamento, da lavra do Ministro Relator Alexandre de Moraes:
‘Em conclusão, nos termos das fundamentações e decisões Plenárias do SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de
improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa Lei 8.429/1992 (TEMA
897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração
não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de
reparação de danos à Fazenda Pública.
Entendo que, as razões que levaram a maioria da CORTE a estabelecer excepcional hipótese de
imprescritibilidade, no tema 897, não estão presentes em relação as decisões do Tribunal de Contas que
resultem imputação de débito ou multa, e, que, nos termos do §3º, do artigo 71 da CF, tem eficácia de título
executivo; sendo, portanto, prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada nessas decisões; uma
vez que, (a) a Corte de Contas, em momento algum, analisa a existência ou não de ato doloso de improbidade
administrativa; (b) não há decisão judicial caracterizando a existência de ato ilícito doloso, inexistindo
contraditório e ampla defesa plenos, pois não é possível ao imputado defender-se no sentido da ausência de
elemento subjetivo.
Ressalte-se, ainda, que, com base nas decisões do Tribunal de Contas, paralelamente à ação de
execução, será possível o ajuizamento de ação civil de improbidade administrativa para, garantido o devido
processo legal, ampla defesa e contraditório, eventualmente, condenar-se o imputado, inclusive a
ressarcimento ao erário, que, nos termos da tese fixada no TEMA 897, será imprescritível.’

12. Não resta dúvida, portanto, que o STF sedimentou o entendimento de que são
prescritíveis as pretensões de ressarcimento fundadas em decisões do TCU, excepcionando apenas
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aquelas ações que configurem atos de improbidade administrativa dolosos tipificados na Lei n.º
8.429/92.
13. Impende salientar que o instituto da repercussão geral apresenta o chamado efeito
multiplicador, ou seja, o de possibilitar que o Supremo Tribunal Federal decida uma única vez e que,
a partir dessa decisão, os processos idênticos sejam atingidos. No regime da repercussão geral
introduzido pela Emenda Constitucional n.º 45/2004, o STF divulga previamente a conclusão sobre a
questão constitucional controversa exatamente para possibilitar sua utilização imediata como
orientação aos demais órgãos julgadores, sendo certo que esse efeito erga omnes também atinge o
TCU na apreciação das matérias de sua competência.
14. Não se olvide ainda do entendimento consolidado da Suprema Corte no sentido de
que a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que
versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do ‘leading
case’ (ARE 673.256-AgR, rel. Min. Rosa Weber; ARE 930.647-AgR/PR, rel. Min. Roberto Barroso;
RE 611.683-AgR/DF, rel. Min. Dias Toffoli, entre outros).
15. Adicionalmente, deve ser considerado que a prescrição e a decadência são matérias
de ordem pública que podem ser arguidas em qualquer tempo e grau de jurisdição e, inclusive, ser
reconhecidas de ofício pelo julgador, o que nos leva à convicção de que o novo entendimento
veiculado pelo RE 636.886 (tema 899) tem aplicação imediata a todos os processos em curso no TCU,
independentemente da época da ocorrência dos fatos.
Prescritibilidade das pretensões reparatória e executória
16. Embora a controvérsia dirimida no RE 636.886 tenha sido circunscrita à prescrição
ocorrida no curso da execução, quando o dano ao erário já havia sido objeto de acertamento,
materializado em acórdão condenatório proferido pelo TCU, é necessário considerar as razões
essenciais da decisão, para identificar seus reflexos também no que diz respeito à prescrição
reparatória.
17. Observa-se que, para resolver a lide, o STF concluiu que a ressalva constante da
parte final do art. 37, § 5.º, da Constituição Federal (‘ressalvadas as respectivas ações de
ressarcimento’) não criou uma hipótese de imprescritibilidade apta a alcançar as decisões dos
Tribunais de Contas. É o que se depreende do seguinte trecho do Voto do Ministro Alexandre de
Moraes:
‘A ressalva que permaneceu no § 5º do art. 37 da CF (ressalvadas as respectivas ações de
ressarcimento), mesmo após a retirada da expressão QUE SERÃO IMPRESCRITÍVEIS [expressão excluída por
emenda do Plenário quando da apresentação do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização], teve
por finalidade evitar, principalmente, uma anomia em relação à possibilidade de ressarcimento ao erário em
face de responsabilização pela prática de eventuais atos ilícitos, enquanto ainda não tipificados pela lei exigida
no § 4º do art. 37 da CF como atos de improbidade administrativa.
A ressalva prevista no § 5º do art. 37 da CF não pretendeu estabelecer uma exceção implícita de
imprescritibilidade, mas obrigar constitucionalmente a recepção das normas legais definidoras dos
instrumentos processuais e dos prazos prescricionais para as ações de ressarcimento do erário, inclusive
referentes a condutas ímprobas, mesmo antes da tipificação legal de elementares do denominado ato de
improbidade (Decreto 20.910/1932, Lei 3.164/1957, Lei 3.502/1958, Lei 4.717/1965, Lei 7.347/1985, DecretoLei 2.300/1986); mantendo, dessa maneira, até a edição da futura lei e para todos os atos pretéritos, a ampla
possibilidade de ajuizamentos de ações de ressarcimento.’

18. Ocorre que, no âmbito do processo perante o TCU, a proteção do art. 37, § 5º, da CF,
era a fonte utilizada na defesa da imprescritibilidade tanto na fase condenatória como no curso da
execução dos títulos extrajudiciais consubstanciados nos seus acórdãos.
19. Nesse diapasão, é forçoso concluir que também é prescritível a pretensão de
ressarcimento exercida pelo TCU com o fim de apurar a ocorrência de prejuízo ao erário e condenar
o agente que lhe deu causa. Essa conclusão resulta das razões de decidir utilizadas na paradigmática
decisão da Corte Suprema, que delimitaram o sentido e o alcance da ressalva contida no art. 37, § 5.º,
da Constituição Federal.
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Regras prescricionais aplicáveis
20. Na situação específica do RE 636.886, que tratou da prescrição da pretensão
ressarcitória na fase de execução de julgado do TCU, o STF aplicou as regras de prescrição contidas
na Lei de Execução Fiscal (conjugada com os dispositivos pertinentes do Código Tributário
Nacional).
21. As regras da Lei de Execução Fiscal, no entanto, não se prestam a disciplinar a
prescrição da pretensão reparatória do TCU na fase anterior à formação do respectivo título
executivo extrajudicial consubstanciado em seu acórdão condenatório.
22. Ocorre que não há norma legal específica que discipline a prescrição no processo de
controle externo, o que faz necessária a utilização da analogia para suprir essa lacuna, buscando-se
um sistema normativo já existente que seja mais compatível com as atividades de identificação de
dano e de imputação de responsabilidades levadas a efeito pelo TCU.
23. Aqui defendemos que deva ser aplicado o mesmo marco normativo prescricional tanto
para a pretensão punitiva do Tribunal quanto para a sua pretensão de ressarcimento do dano ao
erário. Isso se justifica na medida em que o instituto da prescrição busca indicar se ainda é possível
ao Tribunal de Contas exercer a apuração e julgamento dos fatos, independentemente do desfecho do
processo (imputação de débito ou aplicação de sanções). Ademais, sob a perspectiva do tempo como
vetor da segurança jurídica e da própria prescrição como elemento indissociável do devido processo
legal, a fixação de um prazo prescricional também objetiva não comprometer a possibilidade de
defesa do responsável. E sua defesa normalmente se refere a fatos em relação aos quais teve
participação ou conhecimento, independentemente de, após a apuração, as consequências de sua
responsabilidade se situarem no âmbito do ressarcimento ou da sanção.
24. Cabe pontuar que houve ampla discussão acerca da prescrição da pretensão punitiva
no Tribunal, que culminou com a adoção do prazo de dez anos do Código Civil (Acórdão 1.441/2016
– Plenário), em detrimento do regime de prescrição quinquenal da Lei n.º 9.873/1999, o qual então
nos parecia mais adequado, conforme expusemos detalhadamente em manifestação exarada nos autos
do TC 020.635/2004-9.
25. Naquela oportunidade, já não vislumbrávamos fundamentos jurídicos sólidos para a
adoção do Código Civil como referencial analógico a ser utilizado pelo Tribunal de Contas da União
em matéria de prescrição, senão apenas uma aparente escolha conservadora pelo prazo mais dilatado
para o exercício da jurisdição de Controle Externo.
26. Parecia-nos que a opção pelo prazo prescricional quinquenal previsto na Lei n.º
9.873/1999 era a mais consentânea com a atuação estatal de Controle Externo, por dispor
expressamente sobre o exercício da ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e
indireta, como também por prever o lustro como o prazo para o perecimento do direito de agir da
Administração Pública.
27. Com efeito, embora o controle externo não seja exercido com respaldo no poder de
polícia mencionado no art. 1º do diploma legal supra, a atuação punitiva de ambos apresenta mais
similaridades do que diferenças, autorizando o uso da analogia. Uma das semelhanças é a
inexistência de partes em ambos os processos administrativos, tanto o punitivo derivado do poder de
polícia quanto aquele exercido pelo TCU, nos quais, também, o órgão estatal exerce
independentemente de provocação de outrem o direito de perseguir e de punir (jus persequendi e jus
puniendi), aproximando as duas esferas de atuação sobremaneira.
28. Ademais, observávamos que a Lei 9.873/1999 disciplinava a prescrição em sua
integralidade, estabelecendo um prazo geral de 5 anos, incidente sobre todo e qualquer fato que
enseja a pretensão punitiva da União, com disposições sobre termo inicial de contagem do prazo,
interrupção e suspensão.
29. Também a previsão da prescrição intercorrente no prazo de 3 (três) anos (art. 1.º, §
1.º, da lei) se afigura medida harmônica com o exercício do Controle Externo, como forma de evitar
que a inércia e morosidade do Poder Público se estendam indefinidamente, constituindo importante
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instrumento de segurança jurídica e de estabilidade das relações jurídicas, que recomendava a
integração analógica por meio da Lei 9.873/1999.
30. De todo modo, o Tribunal perfilhou entendimento diverso, tendo uniformizado sua
jurisprudência quanto à prescrição da pretensão punitiva com a adoção do prazo decenal geral do
Código Civil (Acórdão 1.441/2016 – Plenário).
31. No entanto, entendemos que, com o recente reconhecimento da prescritibilidade do
débito pelo STF, faz-se necessário revisitar toda a matéria.
32. Em situações que versavam sobre sanções aplicadas pelo TCU, a prescrição foi
discutida pelo STF em julgamentos posteriores ao Acórdão n.º 1.441/2016-Plenário. Houve decisões
colegiadas de ambas as turmas do STF no sentido de que a pretensão punitiva no processo de controle
externo é regida pela Lei 9.873/1999 (1.ª Turma: MS 32.201, DJe-173, 4/8/2017; 2.ª Turma: MS
35.512-AgR, DJe-135, 19/6/2019 e MS 36.067, DJe-234, 28/10/2019).
33.A matéria foi objeto de detalhada análise no MS 32.201. Nesse julgamento, após
examinar os fundamentos do Acórdão 1.441/2016-Plenário, o STF manifestou-se em sentido diverso,
nos termos da seguinte ementa:
‘Direito administrativo. Mandado de segurança. Multas aplicadas pelo TCU. Prescrição da
pretensão punitiva. Exame de legalidade.
1. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999,
seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia. (...).’

34.O critério utilizado pelo STF no exame da prescrição punitiva pode ter aplicação mais
ampla, para ser utilizado como fonte de integração também no que diz respeito à pretensão
reparatória, até que haja a edição de norma específica.
35.Cabe destacar que o prazo de cinco anos fixado na Lei 9.873/1999 é compatível com a
diretriz de que a ação e a execução prescrevem no mesmo prazo (Súmula 150 do STF), e o prazo
quinquenal foi adotado pelo STF para a execução do acórdão condenatório do TCU (RE 636.886).
36.Ressalte-se, ainda, que, na ausência de norma em contrário, o princípio da simetria
orienta que o Poder Público tenha, para agir, o mesmo prazo que a lei estabelece para a pretensão
inversa, ou seja, para quando o Estado é demandado, sendo certo que a pretensão de ressarcimento
exercida pelo particular contra o Estado observa o prazo quinquenal fixado pelo Decreto
20.910/1932.
37.Além disso, a Lei 9.873/1999 apresenta hipóteses detalhadas quanto aos outros
aspectos da regulação da prescrição (termo inicial e causas interruptivas), compatíveis com as
peculiaridades do processo de controle externo como um todo (e não apenas quando tal processo se
destina à aplicação de sanções).
38.No que toca às causas interruptivas, vale ressaltar que, nos julgamentos dos Mandados
de Segurança 32.201 e 36.067, o Supremo Tribunal Federal descortinou diversos procedimentos de
controle que se enquadrariam analogicamente às hipóteses previstas no art. 2º da Lei 9.873/99, a
exemplo de lavratura de relatório de auditoria, certamente um ato inequívoco que importa a apuração
do fato (art. 2.º, II), instauração de tomada de contas especial, também um ato inequívoco que importa
a apuração do fato (art. 2º, II), autuação da TCE no Tribunal, do mesmo modo (art. 2º, II), citação do
responsável (art. 2.º, I), e exercício do poder punitivo por meio da prolação de acórdão condenatório
(art. 2º, III).
39.Por fim, cumpre transcrever trecho do Voto do Ministro Gilmar Mendes no julgamento
do RE 636.886, em que justifica a adoção supletiva do art. 1º da Lei 9873/99 para o deslinde da
questão:
‘Considerando que a atividade de controle externo, a cargo do Poder Legislativo e auxiliado pelo
Tribunal de Contas, é exercida, mutatis mutandis, como poder de polícia administrativa lato sensu, cujo objeto
é agir preventiva ou repressivamente em face da ocorrência de ilícito que possa causar ou cause prejuízo ao
erário, entendo aplicável o prazo quinquenal punitivo para os casos de ressarcimento aos cofres públicos, salvo
em se tratando de fato que também constitua crime, ocasião em que a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto
na lei penal. Até porque, como garantia fundamental do cidadão fiscalizado, conforme visto, é etapa
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obrigatória a efetivação do contraditório e da ampla defesa no processo de tomada de contas para que, após o
regular processo administrativo, culmine-se com o título executivo extrajudicial que enseje a cobrança judicial
visando ao ressarcimento ao erário.’

40.Isto posto, até que sobrevenha norma específica, entendemos que a adoção do regime
previsto na Lei 9.873/1999 apresenta-se como solução adequada para regular a prescrição para a
atuação do Tribunal, tanto por observar os parâmetros que preponderam no conjunto de normas do
direito público, como por ser, também, a norma que já vem sendo utilizada pelo STF para reger a
limitação temporal ao poder sancionador do TCU.
Exame da prescrição no caso concreto
41.Quanto à prescrição, a Lei 9.873/1999 apresenta um prazo geral, de cinco anos (art. .º,
caput), e um prazo especial, previsto no art. 1º, § 2º, a saber: ‘quando o fato objeto da ação punitiva
da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal’.
Com relação a essa particular hipótese, registre-se o entendimento do STJ no sentido de que a
pretensão punitiva da Administração Pública em relação a infração administrativa que também
configura crime em tese somente se sujeita ao prazo prescricional criminal quando instaurada a
respectiva ação penal (REsp 1116477/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 16/08/2012, DJe 22/08/2012). Como não há notícia nos autos sobre a
instauração de ação penal que verse sobre os fatos objeto desta TCE, cumpre-nos adotar o prazo
geral quinquenal para a análise da prescrição no caso concreto.
42.No que concerne ao caso sob exame, consideramos ter havido a superação do prazo
prescricional da Lei 9.873/1999 à pretensão punitiva e de ressarcimento do dano, a inviabilizar o
julgamento desta TCE pelo Tribunal. Isso porque excedido o período quinquenal entre as datas de
comunicação dos responsáveis no âmbito administrativo – em relação ao Senhor Nilson Fanini,
20/12/2005 (peça 24) e 1/10/2015 (peça 28), e para a entidade, 20/12/2005 (peça 24) e 29/9/2015
(peça 26) –, sem que tenha ocorrido, na prática, durante esse interregno, qualquer das hipóteses
legais para a interrupção ou suspensão da contagem de tempo, nos termos previstos no art. 2º daquele
diploma legal – notificação/citação dos acusados; ato inequívoco que importe apuração do fato;
decisão condenatória recorrível; ou qualquer expediente que importe em manifestação expressa de
tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.
43.Veja-se que, para todas as hipóteses previstas na lei, a comprovação se dá por meio de
expedientes relevantes, que devem integrar o processo de TCE quando do envio ao TCU, de modo que
sua ausência nos autos indica inexistir, na presente tomada de contas especial, a ocorrência de
qualquer dos fatos que levam à suspensão/interrupção na contagem do prazo prescricional.
44.Reforçamos este cenário de paralisação processual com o fato de que a reprovação da
prestação de contas do convênio pela concedente só ocorreu em 2016 (peça 14), mesmo ano em que
os possíveis herdeiros do Senhor Nilson do Amaral Fanini foram notificados pela primeira vez (peças
33-38), apesar de o gestor ter falecido em 2009.
45.Resta configurada, portanto, a ocorrência da prescrição no caso concreto, ante a
integração da norma do art. 1º da Lei 9.873/1999. Deste modo, considerando tratar-se de matéria de
ordem pública, que a Lei Orgânica do TCU, seu Regimento Interno e demais normas regulamentares
não dispõem sobre as hipóteses para sua identificação e levando em conta, ainda, o disposto no art.
298 do Regimento Interno do TCU, impõe-se a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil
para a resolução de mérito deste processo de tomada de contas especial.
46.Diante desse contexto, com as devidas vênias por divergir da Unidade Técnica, esta
representante do Ministério Público manifesta-se no sentido de que o Tribunal delibere:
I) por declarar, em caráter definitivo, em relação a ambos os responsáveis, a ocorrência
da prescrição da pretensão ressarcitória e punitiva, na forma do art. 487, inciso II, do Código de
Processo Civil, dando-se ciência aos responsáveis e órgãos interessados, com envio de cópia da
documentação pertinente ao Ministério Público Federal e à Advocacia-Geral da União para subsidiar
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eventual ação de improbidade administrativa, e, por fim, arquivando-se o presente feito, com
fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, ou, alternativamente; e
II) pelo reconhecimento do prejuízo à ampla defesa de ambos os responsáveis, dado o
longo transcurso de tempo (16 anos), o qual, por si só, prejudica presumivelmente o contraditório, de
sorte a arquivar o processo por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e
regular, nos termos do art. 212 do Regimento Interno do TCU.”
É o relatório.
VOTO
Em exame, processo de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de
Saúde (FNS) em desfavor do sr. Nilson do Amaral Fanini (falecido) e da entidade Reencontro Obras
Sociais e Educacionais/RJ em face da impugnação total das despesas executadas no bojo do Convênio
1.383/2004.
2.
O ajuste, celebrado entre o Ministério da Saúde e a referida entidade, teve como objeto a
aquisição de unidade móvel de saúde para o fortalecimento das ações do Sistema Único de Saúde
(SUS). Sua vigência foi estipulada, inicialmente, para o período de 23/7/2004 a 18/7/2005, sendo
prorrogada, por aditivo, até 19/9/2005 (peças 8-9). O prazo para a prestação de contas esgotou-se em
18/11/2005.
3.
O valor da avença foi de R$ 80.000,00, à conta do concedente. Os recursos foram
creditados na conta específica do ajuste em 28/9/2004.
4.
Em 9/12/2004, antes do encerramento da vigência do convênio, o Ministério da Saúde
realizou vistoria in loco, a qual resultou no relatório inserto à peça 11. Observou-se, na ocasião, que a
unidade móvel prevista no plano de trabalho havia sido adquirida (data da despesa: 30/11/2004),
entretanto, não estava sendo utilizada de acordo com os objetivos propostos, pois ainda não havia sido
providenciado o licenciamento junto ao Detran/RJ. Além disso, registrou-se que o documento do
veículo em nome da entidade também não havia sido apresentado.
5.
Posteriormente, em 21/9/2015, o Ministério da Saúde exarou o Parecer 1.138/2015, por
meio do qual atestou que: (i) não houve a prestação de contas do convênio; (ii) em auditoria realizada
pelo Denasus em setembro de 2006, constatou-se que a unidade móvel de saúde não estava atendendo
aos objetivos propostos, pois estava estacionada sem proteção e com a bateria descarregada; e (iii) o
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) permanecia em nome da empresa Planam
Com. e Rep. Ltda. (peça 12).
6.
Após a notificação do responsável, e dada a ausência de resposta, o Ministério da Saúde
expediu o Parecer 1.416, de 23/10/2015, por meio do qual reprovou as contas relativas ao Convênio
1.383/2004, com imputação de débito correspondente ao valor integral repassado (peça 13).
7.
Do que consta dos autos, foi exarado um terceiro parecer pelo Ministério da Saúde, o
Parecer 134, de 29/2/2016, que teve como objetivo reanalisar as contas devido à apresentação de
“justificativas e/ou documentação encaminhada pelo gestor” em cumprimento ao Parecer 1.416/2015.
As contas foram novamente reprovadas em face do não cumprimento dos termos pactuados (peça 14).
Cumpre registrar que, nesse último parecer, o órgão concedente já registrou ter ciência do falecimento
do sr. Nilson do Amaral Fanini, ocorrido em 19/9/2009, razão pela qual procedeu à notificação de seus
herdeiros.
II
8.
Nesta Corte de Contas, foi promovida a citação solidária da entidade Reencontro Obras
Sociais e Educacionais/RJ e do seu ex-presidente, sr. Nilson do Amaral Fanini, neste ato representado
pelo seu espólio (sr. Otto Nilson Fanini, sra. Margareth Kepler Fanini e sr. Roberto Kepler Fanini).
9.
Todavia, posteriormente, a SecexTCE verificou que não foi observada, na instrução inicial,
a existência de processo judicial de inventário e partilha dos bens do sr. Nilson do Amaral Fanini, em
tramitação na Sexta Vara da Comarca de Niterói/RJ (Processo 0056760-46.2009.8.19.0002).
Conforme extrato de consulta processual no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
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(peças 90 e 91), o feito foi instaurado em 2009 e a sra. Márcia Dias Gomes Pinto foi nomeada como
inventariante para representar o espólio do falecido gestor.
10. Assim sendo, procedeu-se a nova citação do espólio do sr. Nilson do Amaral Fanini, desta
vez na pessoa da sra. Márcia Dias Gomes Pinto.
11. Regularmente notificada, a representante do espólio deixou transcorrer o prazo regimental
sem apresentar qualquer manifestação e também não promoveu o recolhimento do débito.
III
12. A SecexTCE recomenda o julgamento pela irregularidade das suas contas, com imputação
de débito.
13. Para a unidade técnica, o fato ilícito gerador do prejuízo ao erário encontra-se fartamente
documentado nos autos, merecendo destaque que houve duas fiscalizações que constataram a ausência
de registro do bem em nome da convenente e de utilização para os fins pactuados no convênio. Assim,
não obstante o longo tempo decorrido desde a data de configuração do prejuízo ao erário, a unidade
técnica pondera que prevalece, na jurisprudência do TCU, a compreensão de que o mero transcurso do
prazo de dez anos entre os fatos e a ciência pelo responsável não autoriza o arquivamento do processo
(vide Acórdãos 67/2014-Plenário, 6.974/2014-1ª Câmara e 9.570/2015-2ª Câmara).
14. No caso em exame, a SecexTCE salienta, ainda, que o substrato fático da imputação do
ilícito baseia-se em ausência de documento que deveria ter sido emitido pela autoridade de trânsito,
bem como em registros da utilização do bem como unidade móvel de saúde. A produção de provas
sobre esses elementos não se afigura, em princípio, para a unidade técnica, inviabilizada pelo decurso
do tempo.
IV
15. O Parquet especializado, por sua vez, diverge do posicionamento acima por entender que,
relativamente à representante legal do espólio, haveria prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, em
razão do longo tempo transcorrido entre a época das irregularidades sob exame (2004) e a respectiva
citação efetivada nos autos (2020).
16. Outrossim, ainda que o documento emitido pela autoridade de trânsito seja elemento de
prova quanto aos fatos apurados nestes autos, defende o MP/TCU que ele é apenas parte das
exigências probatórias, pois a questão da titularidade do bem adquirido não é o único ponto a embasar
o débito desta TCE. Há que se demonstrar, também, que foi dada efetiva utilização ao veículo custeado
com os recursos do convênio relativamente aos objetivos ajustados, o que seria inviável passados
quase 16 anos desde sua compra.
17. No tocante à entidade Reencontro Obras Sociais e Educacionais/RJ, em razão do longo
transcurso de tempo, embora não se possa falar em prejuízo à ampla defesa, dada a sua notificação nas
fases iniciais de apuração do convênio, o Parquet entende que pairam dúvidas quanto à possibilidade
de exercício eficaz do contraditório, já que as irregularidades ocorreram há 16 anos, motivo pelo qual
considera que a persecução do ressarcimento se encontra prejudicada também para este responsável.
18. Por outro lado, o representante do MP/TCU defende que, no caso sob exame, houve a
superação do prazo prescricional da Lei 9.873/1999 em relação à pretensão punitiva e de ressarcimento
do dano, o que inviabilizaria o julgamento desta TCE pelo Tribunal. Isso porque excedido o período
quinquenal entre as datas de comunicação dos responsáveis no âmbito administrativo – em relação ao
sr. Nilson Fanini, 20/12/2005 (peça 24) e 1º/10/2015 (peça 28), e, para a entidade, 20/12/2005 (peça
24) e 29/9/2015 (peça 26) – sem que tenha ocorrido, na prática, durante esse interregno, qualquer das
hipóteses legais para a interrupção ou suspensão da contagem de tempo, nos termos previstos no art. 2º
daquele diploma legal.
19. Diante desse contexto, o MP/TCU manifesta-se no sentido de que este Tribunal: (i)
declare, em caráter definitivo, em relação a ambos os responsáveis, a ocorrência da prescrição da
pretensão ressarcitória e punitiva, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil,
arquivando-se o presente feito; ou, alternativamente, (ii) reconheça o prejuízo à ampla defesa, dado o
longo transcurso de tempo, o qual, por si só, prejudica presumivelmente o contraditório, de sorte a
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arquivar o processo por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular,
nos termos do art. 212 do RITCU.
V
20. Com as devidas vênias ao entendimento exarado pela unidade técnica, ratifico o
posicionamento do MP/TCU quanto ao prejuízo ao contraditório e à ampla defesa em razão do longo
tempo decorrido entre a época das irregularidades ora tratadas (2004) e a primeira citação válida
efetivada nestes autos (ocorrida em 2019, para a entidade, e em 2020, para o representante do espólio
do falecido gestor).
21. De fato, é consolidada a jurisprudência desta Corte de Contas no sentido de que, conforme
defende a SecexTCE, o mero transcurso do prazo de dez anos entre os fatos e a ciência pelo
responsável não autoriza o arquivamento do processo.
22. Todavia, é firme também o entendimento deste Tribunal de que o longo transcurso de
tempo entre a prática do ato pelo responsável falecido e a citação dos seus herdeiros e sucessores, sem
que estes tenham dado causa à demora processual, inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla
defesa, dando ensejo ao arquivamento das contas, sem julgamento do mérito, por ausência de
pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo (vide Acórdãos 1.254/2020-1ª
Câmara, 2.269/2019-2ª Câmara, 1.492/2018-1ª Câmara e 3.879/2017-1ª Câmara, dentre outros).
23. No presente caso, a despesa foi efetuada em 30/11/2004, sendo que o prazo para o envio da
prestação de contas encerrou-se em 18/11/2005. A manifestação conclusiva do Ministério da Saúde
pela reprovação das contas do convênio somente ocorreu em 29/2/2016. Já o representante do espólio
do sr. Nilson do Amaral Fanini, gestor dos recursos, falecido em 19/9/2009, somente veio a ser citado
em 2020.
24. Há de se convir que os sucessores passaram a integrar um processo do qual desconhecem a
matéria especificamente tratada, por não terem sido os gestores dos recursos, o que, associado ao
espaço de tempo transcorrido, pode dificultar o exercício de defesa.
25. Como bem destacou o MP/TCU, ainda que o Certificado de Registro e Licenciamento de
Veículo (CRLV) possa ser considerado elemento de prova de fácil produção para fins de defesa,
independentemente do tempo processual transcorrido, o referido documento constitui apenas parte das
exigências probatórias. Isso porque, além da titularidade do bem adquirido, o débito apurado teve
também como fundamento a ausência de demonstração de que foi dada efetiva utilização ao veículo
adquirido.
26. Se, para o gestor, o interregno de mais de dez anos já poderia caracterizar empecilho para a
comprovação da boa e regular aplicação dos recursos questionados, tal missão se torna praticamente
inviável aos seus sucessores, alheios à gestão municipal.
27. Dessa forma, em relação ao julgamento das contas do ex-gestor, entendo que, na linha da
jurisprudência desta Corte, devam ser arquivadas, sem julgamento do mérito.
28. No tocante à entidade Reencontro Obras Sociais e Educacionais/RJ, apesar de haver
registro de sua notificação nas fases iniciais de apuração do convênio perante o órgão concedente,
entendo que, igualmente, o longo transcurso de tempo entre a data do fato e a reprovação das contas
pelo Ministério da Saúde e a sua citação nesta tomada de contas especial suscita incertezas quanto à
possibilidade de exercício eficaz do contraditório e da ampla defesa.
29. Por conseguinte, devem ser arquivados os presentes autos, sem julgamento de mérito, com
fundamento no disposto nos arts. 169, inciso VI, e 212, do RITCU, ante a ausência dos pressupostos de
desenvolvimento válido e regular do processo.
30. Ante o exposto, voto no sentido de que o Tribunal adote o acórdão que ora submeto à
deliberação desta Primeira Câmara.
TCU, Sala de Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em
2021.

de março de
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BENJAMIN ZYMLER
Relator

ACÓRDÃO Nº 5324/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 033.970/2019-0
2. Grupo II – Classe de Assunto: II – Tomada de Contas Especial
3. Responsáveis: Nilson do Amaral Fanini (112.486.967-00), falecido – espólio representado por
Márcia Dias Gomes Pinto (637.839.407-53); e Reencontro Obras Sociais e Educacionais/RJ
(29.867.538/0001-80)
4. Entidade: Reencontro Obras Sociais e Educacionais/RJ
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 Saúde em face da reprovação das despesas efetuadas por força do Convênio
1.383/2004,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira
CâMara, ante as razões expostas pelo relator, em:
9.1. arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito, com fundamento no disposto nos
arts. 169, inciso VI, e 212, do RITCU, ante a ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e
regular do processo; e
9.2. dar ciência do presente acórdão aos responsáveis e ao FNS.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5324-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator) e
Jorge Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

BENJAMIN ZYMLER
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral
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GRUPO I – CLASSE V – 1ª Câmara
TC 034.961/2020-8
Natureza: Pensão Militar
Órgão: Comando do Exército
Interessados: Ana Rosa Aracy Torres (025.499.578-06); Arthur Miguel Domingos Nascimento
(515.889.208-36); Arthur Willians de Oliveira Rafael (445.621.828-22); Claudia Bello Flora
(137.327.488-39); Cleide Goncalves (098.946.158-05); Cleudete Aparecida Goncalves Cunha
(071.549.248-96); Denise Maria Geleilate de Carvalho (060.905.278-07); Elaine Magna Lima da Silva
(266.971.218-58); Gertrudes Carvalho Dapena (109.662.408-71); Izaura Eglesia de Miranda
(140.948.308-80); Katia Roberta Vieira Maia (269.486.228-44); Kelly Cristiane Lima da Silva
(306.312.768-07); Lais da Silva Rodrigues (392.212.418-66); Maria Regina Mattos Ribeiro Xavier
(298.819.191-34); Maria Salete Mattos Ribeiro (039.591.328-40); Rita de Cassia Vieira (269.536.52845); Tamiris Mariane Rafael Santana (357.934.398-03)
Representação legal: não há
SUMÁRIO: PENSÕES MILITARES. NEGATIVA DE REGISTRO DE UM DOS ATOS, EM
FACE DA ELEVAÇÃO DOS PROVENTOS – SEM AMPARO LEGAL – MOTIVADA PELA
CONSTATAÇÃO DE INVALIDEZ DO RESPECTIVO INSTITUIDOR QUANDO ESTE JÁ SE
ENCONTRAVA
REFORMADO.
LEGALIDADE
E
REGISTRO
DOS
DEMAIS.
DETERMINAÇÕES.
RELATÓRIO
Adoto como relatório, com os ajustes de forma pertinentes, a instrução elaborada no âmbito da
Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais
(Sefip), a qual contou com a anuência dos dirigentes da unidade técnica e do representante do
Ministério Público nos autos:
“INTRODUÇÃO
1.
Os atos de concessão de pensão militar do presente processo foram restituídos à Sefip
com o seguinte Despacho do Ministro Relator, peça 16:
‘Em exame, dez atos de pensão militar emitidos pelo Comando do Exército.
2. A Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) sugere, com o aval do Ministério Público, o
registro de todos os títulos.
3. Sem embargo, restituo o processo à unidade técnica para que, preliminarmente, esclareça se,
no tocante ao benefício instituído pelo sr. Newton Heráclio Ribeiro (peça 5), os proventos foram
majorados em face da concessão da vantagem prevista no art. 110 da Lei 6.880/1980 a militar já
reformado.’
2.
Dessa forma, passa-se a análise do ato supracitado.
EXAME TÉCNICO
3.
Analisando o ato nº 89664/2018, que tem como instituidor o Sr. NEWTON HERACLIO
RIBEIRO, verifica-se que ele era Coronel na ativa, quando foi transferido para a reserva remunerada
em 05/01/81, e por contar com mais de 30 anos de serviço foi beneficiado pelo inciso II do art. 50 da
Lei nº 6880/80, em sua redação original, que prevê proventos com um posto acima aos militares que
passassem para reserva remunerada com mais de 30 anos de serviço. Dessa forma, o instituidor
passou a receber proventos de General de Brigada.
4.
Pela leitura do seu ato inicial de reforma por idade, constata-se que o instituidor foi
reformado incialmente em 24/07/92, continuando a receber os proventos de General de Brigada, ato
já apreciado pela legalidade por esta Corte (TC-018.091/2013-0).
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5.
Posteriormente, ocorreu a reforma por invalidez/incapacidade do instituidor, em
30/01/2013, ato já apreciado pela legalidade por esta Corte (TC-024.221/2013-9). Na ocasião, os
proventos foram majorados para o posto de General de Divisão, sendo que atualmente o novo
entendimento do TCU exposto no Acórdão nº 2.225/2019-Plenário considera ilegal a majoração de
reforma com um posto/graduação acima com base no art. 110 da Lei nº 68880/80
(incapacidade/invalidez) quando o militar já era reformado, situação apresentada no caso em estudo.
4.
Na análise do ato de pensão militar, verifica-se que o militar contava com mais de 35
anos de serviço, situação que o possibilitava contribuir com até 02 (dois) postos acima para fins de
pensão militar. Entretanto, no ato E-Pessoal enviado, verifica-se no campo ‘POSTO/GRADUAÇÃO
DE CONTRIBUIÇÃO’ que o instituidor contribuiu apenas para 01 (um) posto acima. Logo, dentro do
novo entendimento deste TCU, pela majoração de proventos de reforma ao posto de General de
Divisão ser ilegal, a pensão militar em tela deve ser com base no posto de General de Divisão e não
de General de Exército como vem sendo paga.
5.
Logo, frente ao exposto, faz se necessária a correção da base de proventos paga na
pensão militar em análise do posto de General de Exército para o de General de Divisão, conforme
entendimento apresentado no Acórdão nº 2.225/19-Plenário.
6.
Assim, esta unidade técnica entende que os atos do presente processo podem receber a
chancela pela legalidade com exceção do ato nº 89664/2018, por afronta ao Acórdão nº 2225/19Plenário, uma vez que a ilegalidade da reforma atinge a pensão militar em estudo, devendo este ato
ser considerado ilegal.
CONCLUSÃO
7.
Conclui-se que os atos do presente processo podem receber a chancela pela legalidade
e serem devidamente registrados, com exceção do ato de concessão de pensão militar nº 89664/2018,
que tem como instituidor o Sr. NEWTON HERACLIO RIBEIRO, cabendo proposta no sentido de que
seja considerado ilegal tal ato, negando-lhe o seu registro por afronta ao Acórdão nº 2225/19Plenário.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
8.
Ex positis, de conformidade com o preceituado no artigo 71, inciso III, da Constituição
Federal; c/c os artigos 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/92, c/c os artigos 1º, inciso VIII,
260, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno/TCU, e tomando por base as informações prestadas pelo órgão
de controle interno e as verificações feitas pela unidade técnica, na forma prevista no artigo 260,
caput, do Regimento Interno-TCU, propõe-se:
a) considerar legais os atos do presente processo com exceção do ato 89664/2018, que tem
como instituidor o Sr. NEWTON HERACLIO RIBEIRO e deve ser considerado ilegal por afronta ao
Acórdão nº 2225/19-Plenário, uma vez que a ilegalidade da reforma atinge a pensão militar em
estudo, sendo que para este ato determina-se:
b) que o Comando do Exército:
b.1) no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, abstenha-se de realizar
pagamentos decorrentes do ato impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à
responsabilidade solidária;
b.2) dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste
Acórdão, à beneficiária, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta dias), comprovante da
referida ciência; e
b.3) alerte à beneficiária que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis
recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a
respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos;
c) esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2º, do Regimento Interno, que
a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este
Tribunal de novo ato concessório, escoimado das irregularidades apontadas nestes autos;

576
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

d) proceda a regularização da graduação que serve de base para o cálculo dos proventos de
pensão militar do posto de General de Exército para General de Divisão;
e) determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que monitore o cumprimento das medidas
indicadas acima, representando a este Tribunal, caso necessário.”
É o relatório.
VOTO
Em exame, dez pensões militares concedidas pelo Comando do Exército.
2.
A Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de
Benefícios Sociais (Sefip) propugna o registro dos atos, salvo aquele de interesse das sras. Maria
Regina Mattos Ribeiro Xavier e Maria Salete Mattos Ribeiro, filhas do sr. Newton Heráclio Ribeiro,
ex-coronel do Exército. A impugnação se deve ao fato de os proventos das beneficiárias contemplarem
– reflexamente – a vantagem estabelecida no art. 110, § 1º, da Lei 6.880/1980, atribuída ao instituidor
anos depois de sua reforma original, hipótese não admitida na legislação de regência.
3.
O Ministério Público põe-se de acordo.
4.
Acompanho os pareceres técnicos.
5.
Segundo informam os autos, o sr. Newton Heráclio Ribeiro, ocupante na ativa do posto
de coronel, foi transferido para a reserva remunerada em 1981, tendo, a partir de então, seus proventos
calculados com base no soldo de general de brigada, consoante a 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
1991, ao atingir a idade limite de permanência na reserva remunerada.
6.
Anos mais tarde, em 2013, o título de inatividade do sr. Newton Heráclio Ribeiro foi
alterado para vincular seus proventos ao posto 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
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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 6.880/1980. Nesse sentido,
exemplificativamente, cito como precedente:
“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.
Como anotou a Sefip, tal é também o entendimento adotado por esta Corte de Contas
(cf. Acórdão 2.225/2019-Plenário, de 18/9/2019).
11.
Pois bem, como o sr. Newton Heráclio Ribeiro já se encontrava reformado quando
reconhecido inválido, seus proventos não poderiam ter sido majorados com fulcro no art. 110, § 1º, do
Estatuto.
12.
Assim, apresentam-se ilegais tanto a alteração da reforma do militar quanto, no que aqui
interessa, o benefício pensional outorgado às suas filhas, sras. Maria Regina Mattos Ribeiro Xavier e
Maria Salete Mattos Ribeiro.
13.
A propósito, não é demasiado assinalar que a relação jurídica de militares inativos com
a União é substancialmente distinta daquela envolvendo seus pensionistas, de modo que não há que se
falar, em favor destes, em eventual direito à conservação nos proventos de vantagens – ora
reconhecidamente irregulares – indevidamente percebidas em vida pelo instituidor.
14.
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.”
15.
Ilegal, pois, na forma em que concedido, o benefício outorgado às filhas do ex-militar.
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16.
Dado que o sr. Newton Heráclio Ribeiro exerceu a faculdade de contribuir sobre um
posto acima do grau hierárquico tomado como referência para cálculo de seus próprios proventos (cf.
redação original do art. 6º da Lei 3.765/1960), a pensão por ele instituída deve ser calculada sobre o
posto de general de divisão, e não de general de exército, como erroneamente consta no ato emitido
pelo Comando do Exército.
17.
Quanto às demais concessões, não tendo nelas sido identificada nenhuma
impropriedade, apresentam-se aptas a receber a chancela do Tribunal.
Diante do exposto, voto no sentido de que este Colegiado adote a deliberação que ora
submeto a sua apreciação.
ACÓRDÃO Nº 5325/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 034.961/2020-8.
2. Grupo I – Classe de Assunto: V – Pensão Militar
3. Interessados: Ana Rosa Aracy Torres (025.499.578-06); Arthur Miguel Domingos Nascimento
(515.889.208-36); Arthur Willians de Oliveira Rafael (445.621.828-22); Claudia Bello Flora
(137.327.488-39); Cleide Goncalves (098.946.158-05); Cleudete Aparecida Goncalves Cunha
(071.549.248-96); Denise Maria Geleilate de Carvalho (060.905.278-07); Elaine Magna Lima da Silva
(266.971.218-58); Gertrudes Carvalho Dapena (109.662.408-71); Izaura Eglesia de Miranda
(140.948.308-80); Katia Roberta Vieira Maia (269.486.228-44); Kelly Cristiane Lima da Silva
(306.312.768-07); Lais da Silva Rodrigues (392.212.418-66); Maria Regina Mattos Ribeiro Xavier
(298.819.191-34); Maria Salete Mattos Ribeiro (039.591.328-40); Rita de Cassia Vieira (269.536.52845); Tamiris Mariane Rafael Santana (357.934.398-03).
4. Órgão: Comando do Exército.
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e
de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares concedidas 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 pensão militar de interesse dos srs. Ana Rosa Aracy Torres,
Arthur Miguel Domingos Nascimento, Arthur Willians de Oliveira Rafael, Claudia Bello Flora, Cleide
Goncalves, Cleudete Aparecida Goncalves Cunha, Denise Maria Geleilate de Carvalho, Elaine Magna
Lima da Silva, Gertrudes Carvalho Dapena, Izaura Eglesia de Miranda, Katia Roberta Vieira Maia,
Kelly Cristiane Lima da Silva, Lais da Silva Rodrigues, Rita de Cassia Vieira e Tamiris Mariane
Rafael Santana, ordenando seu registro;
9.2. considerar ilegal o ato de pensão militar de interesse das sras. Maria Regina Mattos Ribeiro
Xavier e Maria Salete Mattos Ribeiro, 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 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
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administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do
Regimento Interno desta Corte;
9.4.2. dê ciência desta deliberação às sras. Maria Regina Mattos Ribeiro Xavier e Maria Salete
Mattos Ribeiro, 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
a pensão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal
de novo ato concessório, escoimado da irregularidade apontada nestes autos.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5325-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator) e
Jorge Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

BENJAMIN ZYMLER
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral

GRUPO I – CLASSE V – 1ª Câmara
TC 040.346/2020-0
Natureza: Pensão Militar
Órgão: Comando do Exército
Interessadas: Ana Maria Lima Fontenelle (258.848.163-91); Antonieta Rodrigues Vieira
(754.589.343-34); Carli Botelho Falcao (802.273.177-34); Denise da Costa e Silva Lima
(230.158.373-20); Eliane Paiva Montenegro (046.912.703-10); Elizabeth Paiva Montenegro
(057.522.133-04); Iveta Maria de Brito Gomes (067.546.193-68); Jessica de Mello Dondoni
(400.758.340-49); Luciana Eloy Miranda (385.755.663-34); Luciana de Mello Dondoni (130.155.76844); Mair Lima Facanha (193.133.653-91); Maria Aliete Lima Mascarenhas de Abreu (416.476.70306); Maria do Socorro Dias de Oliveira (209.152.843-91); Marta Lima de Andrade (164.282.423-20);
Raimunda da Silva Brazil (113.516.672-20); Renata Eloy Miranda (277.977.913-68); Sonia Maria
Sampaio Machado (168.265.153-34); Tereza Marlene Tavora Maia de Paiva (208.556.053-91)
Representação legal: não há
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SUMÁRIO: PENSÕES MILITARES. ELEVAÇÃO DOS PROVENTOS – EM TODOS OS
CASOS – MOTIVADA POR INVALIDEZ DO RESPECTIVO INSTITUIDOR SUPERVENIENTE
À REFORMA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ACUMULAÇÃO, POR TRÊS DAS
INTERESSADAS, DE MAIS DE DOIS BENEFÍCIOS CUSTEADOS PELOS COFRES PÚBLICOS.
OFENSA AO ART. 29 DA LEI 3.765/1960. ILEGALIDADE DOS ATOS. NEGATIVA DE
REGISTRO. DETERMINAÇÕES.
RELATÓRIO
Trata-se de dez pensões militares concedidas pelo Comando do Exército.
2.
A Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de
Benefícios Sociais (Sefip), com o aval do Ministério Público, propugna a negativa de registro dos atos,
uma vez verificada – em todos os casos – a elevação dos proventos motivada por invalidez permanente
dos instituidores superveniente à reforma, hipótese não prevista na legislação de regência (art. 110 da
Lei 6.880/1980).
3.
Paralelamente, em relação a três pensionistas, aponta ainda a acumulação do benefício
militar com outras duas fontes de renda pagas pelos cofres públicos, contrariando o art. 29 da Lei
3.765/1960.
É o relatório.
VOTO
Em exame, dez pensões militares concedidas pelo Comando do Exército.
2.
A Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de
Benefícios Sociais (Sefip), verificando que os proventos das beneficiárias contemplam – reflexamente
– a vantagem estabelecida no art. 110, § 1º, da Lei 6.880/1980, atribuída aos respectivos instituidores
anos depois de sua reforma original, propugna, na esteira do Acórdão 2.225/2019-Plenário, a negativa
de registro dos atos. Paralelamente, também aponta que três pensionistas acumulam o benefício com
outras duas fontes de renda provenientes dos cofres públicos, situação vedada pelo art. 29 da Lei
3.765/1960.
3.
O Ministério Público põe-se de acordo.
4.
Acompanho os pareceres técnicos.
5.
O art. 110, § 1º, da Lei 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), na redação dada pela Lei
7.580/1986, dispõe:
“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”.
6.
Como se vê, o benefício previsto no dispositivo é expressamente dirigido ao militar da
ativa ou da reserva remunerada. Aliás, sua concessão é mesmo indissociável da imediata passagem do
interessado – em caráter definitivo – para a inatividade. Logo, naturalmente, não se aplica aos militares
que, quando reconhecido seu estado de invalidez, já se encontrem reformados.
7.
Sobre a matéria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), intérprete
último da lei federal, há muito se encontra pacificada, como ilustra o precedente adiante reproduzido
(grifei):

581
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

“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.
Como anotou a Sefip, tal é também o entendimento assente nesta Corte de Contas (cf.
Acórdão 2.225/2019-Plenário, de 18/9/2019).
9.
Posto isso, verifico que todos os instituidores arrolados nos autos foram reformados
muito antes da constatação de sua invalidez, não lhes assistindo, portanto, o acréscimo concedido pelo
Comando do Exército:
Nome
(Último Grau na Ativa)

Refor
ma

Odilon Dondoni
(Subtenente)
94
José Ribamar Machado
Filho
00
(Subtenente)
Airton
Ibiapina
Montenegro
86
(Coronel)
José Maria de Oliveira
Lima
997
(Coronel)
José Felizola de Abreu
(Coronel)
992
José Leite de Oliveira
(Capitão)
1984
Antonio Brasil
(Capitão)
989
Geraldo Majella Freire de
Paiva
01
(Tenente-Coronel)
Rene Gouveia Miranda
(Major)
997
Nilson Machado Vieira
(Subtenente)
985

9/7/19
6/3/20

9/3/19

Grau
de
Referência para
Proventos
SegundoTenente
SegundoTenente

Altera
ção
da
Reforma
29/9/2
011
4/2/20
16

Coronel

11/7/2

General
Brigada

de

22/4/2

General
Divisão

de

3/11/2

General de
Divisão
TenenteCoronel
TenenteCoronel
General de
Brigada

005
14/4/1

2/10/1
20/12/

General
Brigada

de

General
Brigada
Major

de

002

009
16/4/2
012

3/12/1

Major

20/5/2
010

8/3/20

Coronel

27/4/2
012

31/3/1

Major

12/9/2
013

17/8/1

Subtenente

21/7/2
011

Novo Grau
de
Referência
para Proventos
PrimeiroTenente
PrimeiroTenente

TenenteCoronel
PrimeiroTenente

10.
Assim, apresentam-se ilegais tanto as alterações das reformas dos militares quanto, no
que aqui interessa, os benefícios pensionais outorgados a suas dependentes.
11.
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.
12.
Com efeito, 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 (grifei):
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“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” (Segunda Turma, julgado em 29/9/2015).
13.
De outra parte, a unidade técnica informa que três das pensionistas ainda acumulam o
benefício militar com pelo menos duas outras fontes de renda oriundas dos cofres públicos. São elas:
● Iveta Maria de Brito Gomes (ex-companheira do sr. José Maria de Oliveira Lima) – servidora
pública estadual e pensionista do RGPS;
● Sonia Maria Sampaio Machado (viúva do sr. José Ribamar Machado Filho) – servidora pública
municipal, servidora pública estadual e pensionista do RGPS; e
● Tereza Marlene Tavora Maia de Paiva (viúva do sr. Geraldo Majella Freire de Paiva) –
aposentada e pensionista do RGPS.
14.
A Lei 3.765/1960, em seu art. 29, com a redação dada pela Medida Provisória 2.21510/2001, não admite a hipótese:
“Art. 29. É permitida a acumulação:
I - de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos ou
aposentadoria;
II - de uma pensão militar com a de outro regime (...)”.
15.
Portanto, salvo na hipótese de prévia e efetiva opção, devidamente comprovada, por
apenas um dos demais benefícios, não há como prosperar as pensões militares das interessadas.
Diante do exposto, voto no sentido de que este Colegiado adote a deliberação que ora
submeto a sua apreciação.
ACÓRDÃO Nº 5326/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 040.346/2020-0.
2. Grupo I – Classe de Assunto: V – Pensão Militar
3. Interessadas: Ana Maria Lima Fontenelle (258.848.163-91); Antonieta Rodrigues Vieira
(754.589.343-34); Carli Botelho Falcao (802.273.177-34); Denise da Costa e Silva Lima
(230.158.373-20); Eliane Paiva Montenegro (046.912.703-10); Elizabeth Paiva Montenegro
(057.522.133-04); Iveta Maria de Brito Gomes (067.546.193-68); Jessica de Mello Dondoni
(400.758.340-49); Luciana Eloy Miranda (385.755.663-34); Luciana de Mello Dondoni (130.155.76844); Mair Lima Facanha (193.133.653-91); Maria Aliete Lima Mascarenhas de Abreu (416.476.70306); Maria do Socorro Dias de Oliveira (209.152.843-91); Marta Lima de Andrade (164.282.423-20);
Raimunda da Silva Brazil (113.516.672-20); Renata Eloy Miranda (277.977.913-68); Sonia Maria
Sampaio Machado (168.265.153-34); Tereza Marlene Tavora Maia de Paiva (208.556.053-91).
4. Órgão: 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 Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e
de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares concedidas 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:
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9.1. considerar ilegais os atos de pensão de interesse das sras. Ana Maria Lima Fontenelle,
Antonieta Rodrigues Vieira, Carli Botelho Falcao, Denise da Costa e Silva Lima, Eliane Paiva
Montenegro, Elizabeth Paiva Montenegro, Iveta Maria de Brito Gomes, Jessica de Mello Dondoni,
Luciana Eloy Miranda, Luciana de Mello Dondoni, Mair Lima Facanha, Maria Aliete Lima
Mascarenhas de Abreu, Maria do Socorro Dias de Oliveira, Marta Lima de Andrade, Raimunda da
Silva Brazil, Renata Eloy Miranda, Sonia Maria Sampaio Machado e Tereza Marlene Tavora Maia de
Paiva, 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 ao Comando do Exército que:
9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os
pagamentos decorrentes 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;
9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às sras. Ana Maria Lima Fontenelle, Antonieta
Rodrigues Vieira, Carli Botelho Falcao, Denise da Costa e Silva Lima, Eliane Paiva Montenegro,
Elizabeth Paiva Montenegro, Iveta Maria de Brito Gomes, Jessica de Mello Dondoni, Luciana Eloy
Miranda, Luciana de Mello Dondoni, Mair Lima Facanha, Maria Aliete Lima Mascarenhas de Abreu,
Maria do Socorro Dias de Oliveira, Marta Lima de Andrade, Raimunda da Silva Brazil, Renata Eloy
Miranda, Sonia Maria Sampaio Machado e Tereza Marlene Tavora Maia de Paiva, 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
as concessões consideradas ilegais poderão prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este
Tribunal de novos atos concessórios, escoimados das irregularidades apontadas nestes autos.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5326-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator) e
Jorge Oliveira.
13.2. Ministro que alegou impedimento na Sessão: Jorge Oliveira.
13.3. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.4. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

BENJAMIN ZYMLER
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral
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GRUPO II – CLASSE V – 1ª Câmara
TC 042.502/2020-9
Natureza: Pensão Militar
Órgão: Comando do Exército
Interessadas: Elidia Rodrigues Lopes (008.755.366-03); Eloiza Elena de Sousa (722.602.11615); Maria Aparecida Passarella Carlos Arantes (592.243.636-87); Maria Imaculada de Lima
(029.449.246-13); Maria das Merces Sena Lima (488.424.356-00); Mariana Ribeiro de Souza
(038.098.326-50); Mirza Beatriz Viana de Carvalho (028.380.616-82); Rosalina Frizeiro de Castro
(586.517.996-91); Sandra Elisa Rodrigues Guimaraes (521.184.956-68); Symara Eliane Rodrigues
Guimaraes Oliveira (093.227.756-02)
Representação legal: não há
SUMÁRIO: PENSÕES MILITARES. ELEVAÇÃO DOS PROVENTOS – EM TODOS OS
CASOS – MOTIVADA POR INVALIDEZ SUPERVENIENTE À REFORMA DO RESPECTIVO
INSTITUIDOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ACUMULAÇÃO IRREGULAR DE
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS POR DUAS DAS INTERESSADAS. ILEGALIDADE DOS
ATOS. NEGATIVA DE REGISTRO. DETERMINAÇÕES.
RELATÓRIO
Trata-se de sete pensões militares concedidas pelo Comando do Exército.
2.
A Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de
Benefícios Sociais (Sefip), com o aval do Ministério Público, propugna o registro do benefício
instituído pelo sr. Hélcio Menezes Carvalho e a negativa de registro dos demais (instituídos pelos srs.
Mário Pereira Lopes, Disraeli Benedito de Abreu e Souza, Nelson de Paiva Arantes, Sebastião de
Castro, Ildo José de Sousa e Walter Geraldo Guimarães), estes em face da elevação dos proventos
motivada pela constatação de invalidez dos respectivos ex-militares quando já se encontravam
reformados, hipótese não prevista na legislação de regência (art. 110 da Lei 6.880/1980).
3.
Paralelamente, em relação a duas pensionistas (sras. Maria Aparecida Passarella Carlos
Arantes e Maria Imaculada de Lima), aponta ainda a acumulação do benefício militar com outras
fontes de renda pagas pelos cofres públicos, contrariando o art. 29 da Lei 3.765/1960.
É o relatório.
VOTO
Em exame, sete pensões militares concedidas pelo Comando do Exército.
2.
A Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de
Benefícios Sociais (Sefip) sugere o registro do benefício instituído pelo sr. Hélcio Menezes Carvalho e
a negativa de registro dos demais. Nestes, a impugnação se deve ao fato de os proventos das
beneficiárias contemplarem – reflexamente – a vantagem estabelecida no art. 110, § 1º, da Lei
6.880/1980 (Estatuto dos Militares), atribuída aos respectivos instituidores anos depois de sua reforma
original, hipótese não admitida na legislação de regência. Paralelamente, a unidade técnica também
aponta que duas das pensionistas acumulam o benefício com outras fontes de renda em
desconformidade com o art. 29 da Lei 3.765/1960.
3.
O Ministério Público põe-se de acordo.
4.
Acompanho os pareceres técnicos, salvo no tocante à pensão conferida à viúva do sr.
Hélcio Menezes Carvalho, por apresentar a mesma falha identificada nas demais.
5.
O art. 110, § 1º, da Lei 6.880/1980, na redação dada pela Lei 7.580/1986, dispõe:
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“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”.
6.
Como se vê, a vantagem prevista no dispositivo é expressamente dirigida ao militar da
ativa ou da reserva remunerada. Aliás, sua concessão é mesmo indissociável da imediata passagem do
interessado – em caráter definitivo – para a inatividade. Logo, naturalmente, não se aplica aos militares
que, quando reconhecido seu estado de invalidez, já se encontrem reformados.
7.
Sobre a matéria, 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).
8.
Como anotou a Sefip, tal é também o entendimento assente nesta Corte de Contas (cf.
Acórdão 2.225/2019-Plenário, de 18/9/2019).
9.
Posto isso, verifico que todos os instituidores arrolados nos autos foram reformados
muito antes da constatação de sua invalidez permanente, não lhes assistindo, portanto, o acréscimo
concedido pelo Comando do Exército:
Nome
(Último Grau na Ativa)

Refo

rma
Mario Pereira Lopes
15/6/
(Primeiro-Tenente)
1996
Disraeli Benedito de Abreu e
5/8/1
Souza
992
(Primeiro-Sargento)
Nelson de Paiva Arantes
10/1
(Primeiro-Tenente)
0/1985
Sebastião de Castro
17/1/
(Capitão)
1992
Ildo José de Sousa
11/7/
(Terceiro-Sargento)
1999
Walter Geraldo Guimarães
4/10/
(Subtenente)
1990
Hélcio Menezes Carvalho
20/1
(Tenente-Coronel)
1/1986

Grau
de
Altera
Novo Grau
Referência para ção
da de
Referência
Proventos
Reforma
para Proventos
Capitão
29/11/
Major
2005
Subtenente
6/10/2
Segundo010
Tenente
Capitão

12/8/2

Major

19/12/

TenenteCoronel
SegundoTenente
PrimeiroTenente
General de
Brigada

009
Major
2011
TerceiroSargento
Subtenente

13/5/2
003
15/6/2
007

Coronel

22/4/2
009

10.
Assim, apresentam-se ilegais tanto as alterações das reformas dos militares quanto, no
que aqui interessa, os benefícios pensionais outorgados a suas dependentes.
11.
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
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falar, em favor destas, em eventual direito à conservação nos proventos de vantagens – ora
reconhecidamente irregulares – indevidamente percebidas em vida pelo instituidor.
12.
Com efeito, 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 (grifei):
“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” (Segunda Turma, julgado em 29/9/2015).
13.
Para além disso, a unidade técnica informa que duas das pensionistas arroladas no
processo ainda acumulariam irregularmente o benefício militar com outras fontes de renda, como
segue:
● Maria Aparecida Passarella Carlos Arantes (filha do sr. Nelson de Paiva Arantes) – dois cargos
públicos municipais; e
● Maria Imaculada de Lima (ex-companheira do sr. Ildo José de Sousa) – outro benefício militar.
14.
A Lei 3.765/1960, em seu art. 29, com a redação dada pela Medida Provisória 2.21510/2001, estabelece:
“Art. 29. É permitida a acumulação:
I - de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos ou
aposentadoria;
II - de uma pensão militar com a de outro regime (...)”.
15.
Portanto, no caso da sra. Maria Aparecida Passarella Carlos Arantes, salvo na hipótese
de prévia e efetiva opção, devidamente comprovada, por apenas um dos dois cargos públicos por ela
atualmente ocupados, não há como prosperar sua pensão militar.
16.
O caso da sra. Maria Imaculada de Lima, por outro lado, tem contornos distintos.
17.
Na realidade, diferentemente do que informa a Sefip, o outro benefício então recebido
pela interessada – conquanto também pago pelo Exército – era uma pensão civil instituída por seu pai
(ex-artífice em munição e pirotecnia), falecido em 24/8/1970, com fulcro na Lei 3.373/1958 (filha
maior solteira).
18.
Naturalmente, é desarrazoado pagar dois benefícios previdenciários independentes a
alguém que se apresenta, simultaneamente, como filha solteira e ex-companheira. A irregularidade,
entretanto, de acordo com o Siape, foi interrompida em outubro de 2020, quando cancelada a pensão
civil.
19.
De qualquer forma, cumpre anotar, causa espécie a demora do Comando do Exército em
tomar tal providência – ao menos desde 2008 (cf. ofício endereçado pelo juízo da 2ª Vara de Família
da Comarca de Juiz de Fora ao Centro de Pagamentos do Exército; peça 6, p. 6), o órgão sabia
oficialmente do reconhecimento judicial da união estável, havida posteriormente à instituição da
pensão civil, entre a sra. Maria Imaculada de Lima e o ex-militar Ildo José de Sousa. Ainda assim, e
até o falecimento do sr. Ildo, ocorrido em 2016, a Força manteve em favor da sra. Maria Imaculada o
pagamento concomitantemente da pensão civil deixada por seu pai (na condição, repito, de filha
solteira) e da pensão alimentícia (na condição de “ex-mulher”; v. peça 6, p. 6) compulsoriamente
descontada da remuneração do ex-militar. Depois, foram ainda mais quatro anos, até 2020, pagando
simultaneamente as pensões civil e militar.
20.
Dada a patente ilicitude dos pagamentos derivados da pensão civil desde o momento em
que caracterizada a formação de um núcleo familiar pelo casal – condição resolutiva inexorável do
benefício –, deve-se determinar à origem que adote as medidas cabíveis com vistas à repetição dos
valores indevidamente despendidos pelo órgão. Paralelamente, deve-se também dar notícia a respeito
ao Ministério Público Federal, para conhecimento e adoção das medidas judiciais que entender
pertinentes.
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Diante do exposto, voto no sentido de que este Colegiado adote a deliberação que ora
submeto a sua apreciação.
ACÓRDÃO Nº 5327/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 042.502/2020-9.
2. Grupo II – Classe de Assunto: V – Pensão Militar
3. Interessados: Elidia Rodrigues Lopes (008.755.366-03); Eloiza Elena de Sousa (722.602.11615); Maria Aparecida Passarella Carlos Arantes (592.243.636-87); Maria Imaculada de Lima
(029.449.246-13); Maria das Merces Sena Lima (488.424.356-00); Mariana Ribeiro de Souza
(038.098.326-50); Mirza Beatriz Viana de Carvalho (028.380.616-82); Rosalina Frizeiro de Castro
(586.517.996-91); Sandra Elisa Rodrigues Guimaraes (521.184.956-68); Symara Eliane Rodrigues
Guimaraes Oliveira (093.227.756-02).
4. Órgão: Comando do Exército.
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e
de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares concedidas 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 ilegais os atos de pensão de interesse das sras. Elidia Rodrigues Lopes, Eloiza
Elena de Sousa, Maria Aparecida Passarella Carlos Arantes, Maria Imaculada de Lima, Maria das
Merces Sena Lima, Mariana Ribeiro de Souza, Mirza Beatriz Viana de Carvalho, Rosalina Frizeiro de
Castro, Sandra Elisa Rodrigues Guimaraes e Symara Eliane Rodrigues Guimaraes Oliveira, 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, ressalvada a
providência indicada no item 9.3.4, abaixo;
9.3. determinar ao Comando do Exército que:
9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os
pagamentos decorrentes 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;
9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às sras. Elidia Rodrigues Lopes, Eloiza Elena
de Sousa, Maria Aparecida Passarella Carlos Arantes, Maria Imaculada de Lima, Maria das Merces
Sena Lima, Mariana Ribeiro de Souza, Mirza Beatriz Viana de Carvalho, Rosalina Frizeiro de Castro,
Sandra Elisa Rodrigues Guimaraes e Symara Eliane Rodrigues Guimaraes Oliveira, 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;
9.3.4. adote – se necessário, em articulação com a Advocacia-Geral da União – as medidas
cabíveis com vistas à restituição, pela sra. Maria Imaculada de Lima, dos valores que lhe foram
indevidamente pagos em face da pensão civil instituída por seu genitor;
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9.4. 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 das irregularidades apontadas nestes autos;
9.5. dar ciência desta deliberação ao Ministério Público Federal, para conhecimento e adoção das
medidas que entender pertinentes em relação à sra. Maria Imaculada de Lima.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5327-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator) e
Jorge Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

BENJAMIN ZYMLER
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral

GRUPO I – CLASSE II – Primeira Câmara
TC 006.428/2019-3
Natureza: Tomada de Contas Especial.
Unidade: Secretaria Especial da Cultura.
Responsáveis: Geisa Behnen (005.215.440-84) e Geisa Behnen - Me (08.074.814/0001-82).
Representação legal: Katia Regina Camila Catalano (217039/OAB-SP) e outros, representando
Geisa Behnen e Geisa Behnen - Me.
SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. LEI DE INCENTIVOS À CULTURA. NÃO
COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DO PROJETO. CONTAS IRREGULARES. DÉBITO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
RELATÓRIO
Inicio este relatório com a reprodução da instrução produzida no âmbito da Secretaria de
Controle Externo de Tomada de Contas Especial - SecexTCE (peça 56), que contou com a anuência
dos dirigentes dessa unidade técnica (peças 57 e 58):
“INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura
– Ministério da Cidadania, em desfavor da Geisa Behnen - ME (CNPJ: 08.074.814/0001-82) e da Srª
Geisa Behnen (CPF: 005.215.440-84), Diretora da GB Produtora - Geisa Behnen - ME, em razão da
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impugnação total dos recursos repassados pela União, captados por meio do Pronac 07-7520 (Peça
1, p. 1-10), que tinha por objeto ‘realizar na capital de Porto Alegre/RS, o projeto Bagasexta que
consiste em apresentações teatrais, uma vez por mês, sempre com uma temática nova e de humor, em
busca de proporcionar inovações estéticas, fugindo do convencional dos espetáculos de mercado’, em
razão da impugnação total das despesas realizadas, no valor de R$ 120.588,50, em virtude da não
aprovação da prestação de contas.
HISTÓRICO
2.
O Pronac 07-7520 foi aprovado no valor total de R$ 120.607,00, no período de
30/11/2007 a 31/12/2009, com prazo para execução dos recursos 30/11/2007 a 31/12/2009, recaindo
o prazo para prestação de contas em 11/7/2015 (Peça 15, p. 1).
3.
A empresa proponente captou recursos autorizados, no montante de R$ 120.588,50,
conforme atestam os recibos (Peça 7), na seguinte configuração:
Data da Captação
Valor Captado (R$)
30/4/2008
10.000,00
31/3/2008
24.995,00
23/6/2008
19.986,50
31/3/2008
7.000,00
31/3/2008
2.244,00
8/5/2008
10.000,00
30/6/2008
46.363,00
Total:
120.588,50
4.
Ressalta-se que tanto o Tomador de Contas quanto a CGU informaram o valor de R$
120.593,50. A diferença decorre de terem considerado R$ 25.000,00 o valor recebido pela empresa
através do Recibo 1 (Peça 7, p. 2), quando o correto a considerar é R$ 24.995,00.
5.
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: não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União.
6.
Os responsáveis arrolados na fase interna foram devidamente comunicados e, diante da
ausência de justificativas suficientes para elidir a irregularidade e da não devolução dos recursos,
instaurou-se a Tomada de Contas Especial (Peça 25), com imputação de débito no valor de R$
120.593,50 à Geisa Behnen - ME (CNPJ: 08.074.814/0001-82), e à sua Diretora, a Srª Geisa Behnen
(CPF: 005.215.440-84), em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos
repassados pela União, captados por meio do Pronac 07-7520.
7.
O Relatório de Auditoria 1174/2018 da Controladoria Geral da União (Peça 26, p. 1-5)
também chegou às mesmas conclusões. Após serem emitidos o Certificado de Auditoria, o Parecer do
Dirigente e o Pronunciamento Ministerial (Peça 4, p. 76-7, e Peça 8, p. 1), manifestando-se pela
irregularidade das contas, foi o processo remetido a este Tribunal (Peça 29).
8.
Uma vez remetidos os autos a este Tribunal para fins de apreciação e julgamento, em sede
de instrução preliminar (Peça 32), a análise dos pressupostos de procedibilidade previstos na IN/TCU
71/2012 verificou que não havia óbices preliminares que impedissem o prosseguimento desta Tomada
de Contas Especial, uma vez que não se configurou o transcurso de mais de dez anos entre o fato
gerador e a primeira notificação válida dos responsáveis pela autoridade administrativa competente.
Ademais, o valor atualizado do débito apurado (sem juros) em 1/1/2017 era 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.
9.
Após as considerações técnicas acerca da apuração dos fatos, identificação dos
responsáveis e quantificação do dano para fins de ressarcimento, a análise preliminar pugnou pela
citação do responsável com os seguintes contornos (peça 32, p. 5-6):
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‘a) realizar a citação, 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, os
responsáveis abaixo indicados, em decorrência das condutas praticadas, apresentem alegações de
defesa e/ou recolham, aos cofres especificados, a quantia abaixo indicada, atualizada monetariamente
a partir da respectiva data até o efetivo recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia
eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor, que geraram a irregularidade
demonstrada a seguir:
Débito relacionado ao responsável Geisa Behnen - Me (CNPJ: 08.074.814/0001-82), em
solidariedade com Geisa Behnen.
Irregularidade: não apresentação, na prestação de contas do projeto incentivado, de
documentos como clipping de imprensa, declarações, fotografias e/ou registro audiovisual, que
deixem claras as diferentes localidades de realização dos eventos e que comprovem a entrada gratuita
e a adoção das medidas de acessibilidade física, impossibilitando a comprovação do cumprimento do
objeto e objetivos propostos.
Evidências da irregularidade: documentos técnicos presentes nas peças 22, 21 e 15.
Normas infringidas: Constituição Federal, art. 37, caput, c/c art. 70, parágrafo único e art. 71,
Inciso II; Lei n. 8.313/91, art. 29 e 30 (Lei de Incentivo à Cultura), Decreto 5.761/2006, art. 38
(regulamenta a Lei 8.313/91), Decreto-lei 200/67, art. 93.
Cofre credor: Fundo Nacional de Cultura.
Valor atualizado do débito (sem juros) em 3/2/2020: R$ 229.937,54
Conduta: apresentar de forma incompleta a documentação relativa à prestação de contas dos
recursos federais repassados por meio do instrumento em questão.
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.
Culpabilidade: não há excludentes de ilicitude, de culpabilidade e de punibilidade; é razoável
supor que o administrador responsável pela pessoa jurídica 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.
Débito relacionado à responsável Geisa Behnen (CPF: 005.215.440-84) em solidariedade com
Geisa Behnen – Me:
Irregularidade: não apresentação, na prestação de contas do projeto incentivado, de
documentos como clipping de imprensa, declarações, fotografias e/ou registro audiovisual, que
deixem claras as diferentes localidades dos eventos e que comprovem a entrada gratuita e a adoção
das medidas de acessibilidade física, impossibilitando a comprovação do cumprimento do objeto e
objetivos propostos.
Evidências da irregularidade: documentos técnicos presentes nas peças 22, 21 e 15.
Normas infringidas: Constituição Federal, art. 37, caput, c/c art. 70, parágrafo único e art. 71,
Inciso II; Lei n. 8.313/91, art. 29 e 30 (Lei de Incentivo à Cultura), Decreto 5.761/2006, art. 38
(regulamenta a Lei 8.313/91), Decreto-lei 200/67, art. 93.
Cofre credor: Fundo Nacional de Cultura.
Valor atualizado do débito (sem juros) em 3/2/2020: R$ 229.937,54
Conduta: apresentar de forma incompleta a documentação relativa à prestação de contas dos
recursos federais repassados por meio do instrumento em questão.
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.
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
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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.
b) informar aos responsáveis que, caso venha a ser condenado pelo Tribunal, os débitos ora
apurados serão acrescidos de juros de mora, nos termos do § 1º do art. 202 do RI/TCU;
c) esclarecer aos responsáveis, 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) esclarecer aos responsáveis, 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.’
10. Nos termos dos pronunciamentos uníssonos (Peças 33-4), a proposta foi, então, acolhida
integralmente pela Unidade Técnica, ocasião em que foi autorizada a citação, nos termos acima
delineados, e, em cumprimento ao Despacho exarado pelo Sr. Secretário de Controle Externo de
Tomada de Contas Especial (Peça 34, p. 1), foram expedidos os Ofícios 3148 e 3150/2020, de
7/2/2020 (Peças 37 e 38, p. 1-6), por meio dos quais a Srª Geisa Behnen (CPF: 005.215.440-84),
Diretora da GB Produtora - Geisa Behnen - ME, e a Geisa Behnen - ME (CNPJ: 08.074.814/0001-82)
foram instados a apresentar alegações de defesa quanto às irregularidades constatadas no âmbito do
ajuste em tela, ou a recolher aos cofres do Fundo Nacional de Cultura as quantias indicadas.
11. Devidamente cientificadas, conforme atesta o AR de 12/3/2020 (Peça 52, p. 1), as
responsáveis fizeram encaminhar as alegações de defesa conjuntas de Peça 41, p. 1-32,
acompanhadas de julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (Peças
42-44), bem como dos documentos atinentes à prestação de contas do ajuste em tela, constantes das
Peças 45-51, a seguir analisadas.
EXAME TÉCNICO
12. Nas alegações de defesa supracitadas (Peça 41, p. 1-32), apresentadas em conjunto,
repita-se, as responsáveis aduzem argumentos que, em síntese, apenas fazem confirmar a ocorrência
das irregularidades apontadas, conforme segue.
13. Inicialmente, as defendentes, após mencionarem a Portaria-TCU 061/2020, que, em razão
da pandemia do Coronavírus, suspendeu por 30 (trinta) dias corridos os prazos processuais dos
processos no âmbito do Tribunal, alegam a prescrição do feito, uma vez que ‘a suposta irregularidade
imputada em desfavor das Responsáveis ocorreu durante 30/04/2008 e 30/06/2008, conforme item
19.2.3. da instrução inicial, e o ato que ordenou a citação ocorreu tão somente no dia 07/02/2020,
através do OFÍCIO 3148/2020-TCU/SEPROC. Desta forma, as Responsáveis foram citadas para se
manifestar acerca de fatos e circunstâncias ocorridas 12 anos atrás’, citando trechos de julgados do
STJ e do STF que julgam pertinente à matéria.
14. Continuam as responsáveis:
‘Vejamos o que diz o Art. 6º, II da IN 71 - TCU: 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; No caso em tela, obviamente, ocorreu mais de dez anos entre a ocorrência
do suposto dano e a primeira notificação do TCU, porquanto a suposta irregularidade ocorreu
durante 30/04/2008 e 30/06/2008, conforme item 19.2.3. da instrução inicial, e o ato que ordenou a
citação ocorreu tão somente no dia 07/02/2020, através do OFÍCIO 3148/2020-TCU/SEPROC. Desta
forma, face às evidências acima descritas, deve o presente processo ser EXTINTO SEM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO E ARQUIVADO’. (grifo nosso)
15. Como se nota, as responsáveis apontam suposta prescrição do presente feito, uma vez não
terem sido notificadas tempestivamente pela autoridade competente, no caso o Tribunal de Contas da
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União, citando como base normativa de suas alegações o supratranscrito art. 6º, II, da IN 71/2012 –
TCU. Ocorre que tal argumentação não merece prosperar, senão vejamos.
16. Ainda da instrução inicial de Peça 32, p. 2, precisamente no seu item 10, intitulado
‘Apreciação do Prejuízo ao Contraditório e Ampla Defesa’, resta consignado que ‘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 o fato gerador da irregularidade
sancionada ocorreu em 30/6/2008, e os responsáveis foram notificados sobre a irregularidade pela
autoridade administrativa competente conforme abaixo em 2/5/2016, por intermédio do Comunicado
52/2016 (peça 17)’.
17. Como se depreende do texto supra, as responsáveis foram devidamente notificadas pela
autoridade administrativa competente em cerca de oito anos após a ocorrência da irregularidade,
conforme documentação anexada à Peça 17, não havendo que se falar em prescrição do feito, por
evidente.
18. Mister esclarecer que, conforme excerto da IN 71/2012 aduzido aos autos pelas próprias
defendentes, a ‘autoridade administrativa competente’ para proceder a tal notificação não é o TCU, e,
sim, o órgão repassador dos recursos sob tutela, no caso, o então Ministério da Cultura, por meio da
sua Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura.
19. E a notificação referida no item 16 supra, repise-se, constante da Peça 17, p. 1-10, são, na
realidade, várias delas, sendo a primeira o Ofício 1959/2009 – CGAA/DIC/SEFIC/MINC, de
23/6/2009 (Peça 17, p. 1-2), seguido pela Carta de Cobrança de Documentos 0256/2010, de
30/07/2010 (Peça 17, p. 3-4), pelo Oficio 88/2015 - G1/PASSIVO/SEFIC/MinC, de 27/5/2015 (Peça
17, p. 5-6), pelo Comunicado 52/2016 G1/Passivo/SEFIC/MinC, de 27/4/2016 (Peça 17, p. 7-8), e
pelo Comunicado 52/2016 G1/Passivo/SEFIC/MinC, também de 27/4/2016 (Peça 17, p. 9-10), todos
devidamente recebidos pelas defendentes. Dessa forma, não procedem as alegações de prescrição do
feito, conforme querem fazer crer as responsáveis.
20. Prosseguem, argumentando que, como consequência da alegada prescrição do processo,
também já se deu a prescrição da pretensão punitiva, citando como referência o Acórdão 1.441/2016
– Plenário, de relatoria do Min. Benjamin Zymler, in verbis:
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; (...)
21. Continuam as defendentes:
‘Assim sendo, resta hoje pacificado que a pretensão punitiva do TCU subordina-se ao prazo
geral de prescrição indicado no Art. 205 do Código Civil, de 10 (dez) anos, contados da data da
ocorrência da irregularidade sancionada, nos termos do Art. 189 do Código Civil, sendo este prazo
interrompido apenas pelo ATO QUE ORDENAR A CITAÇÃO, AUDIÊNCIA OU OITIVA DOS
RESPONSÁVEIS. Novamente, no caso em exame, fica evidente que ocorreu a prescrição, uma vez que
a suposta irregularidade imputada em desfavor das Responsáveis ocorreu durante 30/04/2008 e
30/06/2008, conforme item 19.2.3. da instrução inicial, e o ato que ordenou a citação ocorreu tão
somente no dia 07/02/2020, através do OFÍCIO 3148/2020-TCU/SEPROC. Desta forma, por qualquer
lado que se analise a questão, houve a prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas da
União para este caso no dia 30/06/2018, porquanto o ato que ordenou a citação, que interromperia a
prescrição, fora realizado apenas no dia 07/02/2020. Esta informação, de tão importante que é, fora
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mencionada expressamente no item 21 e 22 da própria Instrução Inicial do processo. É importante
deixar claro que, conforme entendimento já pacificado, a interrupção da prescrição apenas opera-se
caso haja ATO QUE ORDENAR A CITAÇÃO, AUDIÊNCIA OU OITIVA DOS RESPONSÁVEIS, ou
seja, ato processual PRÓPRIO, EXPEDIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS, e não mera notificação
administrativa sobre supostas irregularidades expedida pelo MINISTÉRIO DA CULTURA!’.
22. Aqui, conforme se verá, merecem prosperar as alegações das defendentes. Contudo,
desnecessário seria tal requerimento, uma vez que a referida prescrição da pretensão punitiva já ter
sido exposta na citada instrução inicial de Peça 32, p. 2, precisamente nos seus itens 21 e 22, in
verbis:
‘21. Vale ressaltar que a pretensão punitiva do TCU, conforme Acórdão 1.441/2016Plenário, 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 dos
responsáveis.
22. No caso em exame, ocorreu a prescrição, uma vez que a irregularidade sancionada ocorreu
em 30/6/2008 e o ato de ordenação da citação ainda não ocorreu até 03/02/2020.’
23. Aqui, sim, considera-se como ato de interrupção prescricional a notificação oriunda desta
Corte de Contas, detentora da atribuição institucional para tanto, e não da referida autoridade
administrativa competente, o órgão repassador dos recursos, conferindo, assim, razão ao presente
pleito.
24.
Prosseguem as defendentes, alegando agora a respeito ‘DO CERCEAMENTO DE
DEFESA E OFENSA AO DIREITO DE INFORMAÇÃO – AUSÊNCIA DE CÓPIA INTEGRAL DOS
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 01400.008094/2007-08 E 01400.005610/2007-34 –
DIFICULDADES DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL DOZE ANOS APÓS OS FATOS’,
conforme segue:
‘Este ponto merece especial atenção, pois sua constatação será importante para a análise
dos demais itens desta defesa. Os processos administrativos nº 01400.008094/2007-08 e
01400.005610/2007-34, instruídos pelo Ministério da Cultura, direcionou diretamente a presente
Tomada de Contas Especial, porquanto o TCU utilizou os dados e informações ali presentes a fim de
concluir pelas imputações feitas na instrução inicial. Porém, basta uma simples análise dos
documentos existentes nestes autos para concluir que: a) O processo nº 01400.008094/2007-08 não
foi integralmente juntado, ou seja, faltam documentos essenciais existentes naqueles autos para
elaboração da defesa; b) O processo nº 01400.005610/2007-34, que MUITAS VEZES É
MENCIONADO NOS DESPACHOS EXISTENTES NO PROCESSO Nº 01400.008094/2007-08, sequer
fora apresentado nos presentes autos! Reitera-se, praticamente 70% das análises empreendidas na
fase instrutória, realizadas pelo ao Ministério da Cultura, ESTÃO OMISSAS NOS PRESENTES
AUTOS. Ora, é desproporcional e injusto impor às Responsáveis a elaboração de defesa sobre fatos
ocorridos DOZE ANOS ATRÁS quando boa parte dos documentos que instruíram as acusações, que
deveriam, por força legal, serem disponibilizados nos autos, não estão disponíveis!’
25. Aqui, de forma evidente, os fatos desmentem as alegações apresentadas pelas defendentes,
pois, conforme descrito no item 19 supra, resta devidamente materializada a comprovação fática do
envio de diversas notificações às responsáveis por parte do Ministério da Cultura, com destaque para
o Oficio 88/2015 - G1/PASSIVO/SEFIC/MinC, de 27/5/2015 (Peça 17, p. 5-6), o Comunicado 52/2016
G1/Passivo/SEFIC/MinC, de 27/4/2016 (Peça 17, p. 7-8), e o Comunicado 52/2016
G1/Passivo/SEFIC/MinC, também de 27/4/2016 (Peça 17, p. 9-10), todos devidamente recebidos pelas
defendentes, além, é claro, da própria citação do Tribunal.
26. Ocorre que, malgrado as defendentes alegarem a insuficiência de documentação
disponibilizada para a sua análise e defesa, conforme alíneas ‘a’ e ‘b’ do item 24 supra, cumpre
consignar que as mesmas não foram demandadas pelo Órgão Repassador devido a incongruências ou
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imperfeições relativas à prestação de contas apresentada, mas, sim, repise-se, devido à não
apresentação de peças comprobatórias da devida execução do objeto pactuado, não havendo que se
falar, por conseguinte, em restrição ao acesso a documentação de qualquer ordem.
27. Destarte, caso fossem devidamente atendidas as demandas do MinC, materializadas por
meio das notificações expostas no item 25 supra, todas datadas a partir de 2015, as defendentes, por
certo, teriam logrado maior êxito em proceder a tal saneamento. Contudo, uma vez caracterizado o
silêncio de ambas, restou consubstanciada a declaração de sua revelia, tornando imperativa a
presente citação, por evidente.
28.

Acrescentam ainda que:
‘DAS IRREGULARIDADES E NULIDADES PROCESSUAIS EXISTENTES NOS
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS QUE INSTRUIRAM A TOMADA DE CONTAS ESPECIAL –
CONFISSÕES POR MEIO DE DESPACHOS ANEXOS: Os autos evidenciam que o TCU busca por
meio desta TCE responsabilizar as Responsáveis pela desídia, morosidade, falta de compromisso e
empenho do Ministério da Cultura, órgão da administração pública direta, que tem dentre suas
competências a devida fiscalização e acompanhamento da execução dos projetos culturais, a fim de
assegurar a adequada execução do projeto e a correta aplicação dos recursos!’
29. Ora, uma vez mais, não merecem prosperar tais alegações, já que a ampla gama de
comunicados levada a termo pelo MinC junto às responsáveis, bem como a documentação constante
da Peça 16, dando conta da efetiva atuação do concedente visando à elucidação de questões atinentes
ao projeto, tem o condão de afastar qualquer acusação de descaso ou negligência para com o referido
ajuste, já que atestam que o Órgão Repassador esteve, sim, presente e atuante durante o feito.
30.
Por fim, já quanto ao mérito das presentes contas, as defendentes aduzem que:
‘Ultrapassada a prescrição, tem-se que os presentes autos devem ser EXTINTOS SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO E ARQUIVADOS FACE À LATENTE AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS
DE CONSTITUIÇÃO E VALIDADE DO PROCESSO. Vejamos: A irregularidade apontada no âmbito
interno, conforme item 18 da instrução inicial, foi a ‘não apresentação, na prestação de contas do
projeto incentivado, de documentos como clipping de imprensa, declarações, fotografias e/ou registro
audiovisual, que deixem claras as diferentes localidades de realização dos eventos e que comprovem a
entrada gratuita e a adoção das medidas de acessibilidade física, impossibilitando a comprovação do
cumprimento do objeto e objetivo propostos’. Porém, inexiste no processo qualquer indício ou
elemento que sugira, minimamente, a ocorrência de débito! Pelo contrário, existem evidências
objetivas de que os recursos captados foram utilizados corretamente, conforme se verá no mérito
desta defesa. O Art. 5º da IN-TCU 71/2012 estabelece que constitui ‘pressuposto para instauração de
tomada de contas especial a existência de elementos fáticos e jurídicos que indiquem a omissão no
dever de prestar contas e/ou dano ou indício de dano ao erário’. Ora, NÃO FOI APONTADA NOS
AUTOS A EXISTÊNCIA DE DANO OU INDÍCIO DE DANO PELA SIMPLES RAZÃO DE QUE OS
EVENTOS CULTURAIS EM QUESTÃO OCORRERAM COM SUCESSO, CONFORME
CLARAMENTE DEMONSTRADO NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS APRESENTADAS! Percebe-se
que não foi constatada a omissão no dever de prestar contas, mas sua não aprovação, por questões
meramente formais e injustas, que não merecem prevalecer! Observe-se, nesse sentido, que a ausência
de prestação de contas é causa para a instauração de TCE porque impede que se conclua pela
inexistência do dano. De forma diferente, as faltas formais apontadas na prestação de contas
formulada pelas Responsáveis não podem conduzir ao raciocínio da existência de prejuízo! Ausente,
portanto, o pressuposto constituição da tomada de contas especial, qual seja, a existência de
elementos fáticos e jurídicos que indiquem a omissão no dever de prestar contas e/ou dano ou indício
de dano ao erário, conforme exige o Art. 5º da IN-TCU 71/2012’.
…
‘DO MÉRITO: 5.1. DA DEVIDA PRESTAÇÃO DE CONTAS - AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS FÁTICOS E/OU JURÍDICOS QUE INDIQUEM OMISSÃO NO DEVER DE PRESTAR
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CONTAS E/OU DANO OU INDÍCIO DE DANO AO ERÁRIO: Reitera-se: A irregularidade apontada
nos autos, conforme item 18 da instrução inicial, foi a ‘não apresentação, na prestação de contas do
projeto incentivado, de documentos como clipping de imprensa, declarações, fotografias e/ou registro
audiovisual, que deixem claras as diferentes localidades de realização dos eventos e que comprovem a
entrada gratuita e a adoção das medidas de acessibilidade física, impossibilitando a comprovação do
cumprimento do objeto e objetivo propostos’. Porém, conforme já citado nas preliminares no item
4.1., que de certa forma se confunde com o mérito desta defesa, inexiste no processo qualquer indício
ou elemento que sugira, minimamente, a ocorrência de débito ou a ausência no dever de prestar
contas! Pelo contrário, existem evidências objetivas de que os recursos. captados foram utilizados de
forma correta e proba, bem como que as contas foram devidamente prestadas! Percebe-se, Nobre
Julgador, que as Responsáveis prestaram contas de todos os recursos captados, conforme indicam os
documentos dispostos nos DOCS. 03 a 14 e, posteriormente, no DOC. 18. Porém, nota-se que,
conforme já apontado no item 4.2. desta defesa, estão ausentes nestes autos as cópias integrais dos
processos administrativos advindos do Ministério da Cultura, onde foram apresentados anos atrás,
pelas Responsáveis, os materiais de divulgação, relatórios de bens de capital, programação, clippings
de imprensa, comprovações das entradas gratuitas, medidas de acessibilidade, e outros documentos
que, não obstante terem sido tempestivamente apresentados, conforme se comprova pelos protocolos e
datas dos documentos, inexplicavelmente não constam nestes autos. Isto posto, é descabido exigir das
Responsáveis a nova apresentação dos mesmos documentos, ou os respectivos protocolos, doze anos
após os eventos!’.
31. E, ao final, requerem:
‘a) O reconhecimento da PRESCRIÇÃO DA PRESENTE TOMADA DE CONTAS
ESPECIAL, conforme entendimento pacificado pelas Cortes Superiores, diante do exposto no item 3.1.
desta peça, com a EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO pela prescrição
(Art. 487, Inciso II CPC) e o imediato ARQUIVAMENTO;
b) O reconhecimento da PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO TCU, conforme
entendimento pacificado pelo Acórdão em Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº
1.441/2016 – Plenário, diante do exposto no item 3.2. desta peça, com a EXTINÇÃO DO PROCESSO
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO pela prescrição (Art. 487, Inciso II CPC), e o imediato
ARQUIVAMENTO;
…
Em sede de PRELIMINARES:
a) A extinção do processo sem resolução de mérito e o imediato arquivamento face à
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL,
como a existência de elementos fáticos e jurídicos que indiquem a omissão no dever de prestar contas
e/ou dano ou indício de dano ao erário, conforme art. 5º da IN-TCU 71/2012, bem como a
comprovação de não exaurimento das medidas administrativas pelo órgão competente (Art. 4º da IN
71 – TCU) e o transcurso de mais de 10 anos entre a ocorrência do suposto dano e a primeira
notificação do TCU (Art. 6, II da IN 71 – TCU) diante do exposto no item 4.1 desta peça;
b) O reconhecimento do CERCEAMENTO DE DEFESA, CAUSADO PELA OFENSA AO
DEVER DE INFORMAÇÃO, porquanto não se encontram presentes nos autos os processos
administrativos integrais que instruíram a presente Tomada de Contas Especial, ou seja, insuficientes
estão os documentos, narrativas, pareceres dos agentes públicos ou outros elementos probatórios que
poderiam dar suporte à ocorrência dos danos, em total desconformidade com o ordenado pelo Art. 5o
da IN-TCU 71/2012, bem como pela NÃO IDENTIFICAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
NA INSTRUÇÃO, em descumprimento ao Art. 10, I, ‘a’ da IN-TCU 71/2012’.
32. Finalmente, adentrando o exame do mérito das presentes contas, tem-se que a
irregularidade constatada, causadora da instauração da presente TCE, foi a não apresentação, na
prestação de contas do projeto incentivado, de documentos, tais como clipping de imprensa,
declarações, fotografias e/ou registro audiovisual, que deixassem materialmente comprovada a efetiva
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realização dos eventos nas diferentes localidades previstas, e que também comprovassem a efetivação
da entrada gratuita e a adoção das medidas de acessibilidade física, documentos esses sem os quais
restaria inalcançável a comprovação do cumprimento do objeto do ajuste sob comento.
33. As defendentes alegam não haver sequer indicação da ocorrência de débito no caso em
tela, já que o objeto teria sido efetivamente cumprido, os eventos teriam sido realizados, todo o
planejado teria sido executado, etc. Ocorre que, malgrado as argumentações e alegações acima
apresentadas, remanesce a necessidade de efetiva comprovação do feito, por meio de documentos
hábeis, que, de fato atestem a boa e aplicação dos recursos disponibilizados.
34. E tais documentos não foram apresentados na fase original de prestação de contas junto
ao MinC. Mas, agora, em sede de citação junto ao Tribunal, as defendentes aduziram a documentação
constante das Peças 45 a 51, supostamente agregadas como material probatório da execução das
ações previstas no projeto.
35. Contudo, ocorre que, examinando-se a referida documentação, observa-se, na realidade,
tratar-se dos mesmos documentos apresentados a título de prestação de contas ao Órgão Repassador,
já constantes dos presentes autos às Peças 7 a 14, e já devidamente analisados e prontamente
rejeitados pelo MinC, uma vez não deterem capacidade de atestar a efetiva execução do objeto
acordado.
36. O único documento apresentado pelas defendentes que faz menção à realização dos
referidos eventos nas praças avençadas é aquele constante da Peça 50, p. 4-9, configurando-se em
mero cartaz indicativo das localidades a serem abrangidas pelo evento, nada mais, não detendo,
portanto, qualquer capacidade probatória da realização dos mesmos. Dessa forma, não há que se
falar em comprovação da boa e regular aplicação dos recursos sob tutela, haja vista a ausência da
necessária documentação atestadora.
37. Dever destacar que a conduta do administrador que apresenta a prestação de contas de
forma incompleta configura violação ao princípio do dever de prestar contas, notadamente quanto à
necessidade de apresentar documentação capaz de comprovar a regular aplicação dos recursos
federais repassados. A prestação de contas incompleta também representa uma violação de normas e
princípios constitucionais e legais fundamentais, a exemplo dos da legalidade, moralidade e
publicidade, ensejando, pela gravidade que alberga, punição ao responsável pelo ato faltoso.
38. No caso concreto, os responsáveis não apresentaram os documentos hábeis a comprovar a
efetiva execução do objeto e o alcance de seus objetivos, a despeito das diligências realizadas na fase
interna, como atestam os Ofício 1959/2009 e 88/2015, a Carta de Cobrança de Documentos 256/2010,
o Comunicado 52/2016 e o Comunicado 52/2016, todos arrolados no item 19 supra, resultando em
infração a Constituição Federal, art. 37, caput, c/c art. 70, parágrafo único e art. 71, Inciso II; Lei
8.313/91, art. 29 e 30 (Lei de Incentivo à Cultura), Decreto 5.761/2006, art. 38 (regulamenta a Lei
8.313/91), Decreto-lei 200/67, art. 93.
39. Desta feita, remanesce inalterada a irregularidade geradora da instauração da presente
Tomada de Contas Especial, qual seja, a não comprovação da efetiva realização dos eventos nas
diferentes localidades previstas, bem como da entrada gratuita e a adoção das medidas de
acessibilidade física, conforme previstos em Plano de Trabalho avençado entre as partes, restando
devidamente confirmadas as irregularidades acima mencionadas, comprovando-se a execução
irregular das despesas e a consequente frustração dos objetivos da avença.
40. Dessa forma, ante a necessidade de impugnação da totalidade dos recursos repassados, já
que toda a execução das despesas se deu de forma irregular, pelos motivos acima expostos, resta
definitivamente caracterizada a frustração dos objetivos da avença, uma vez não poder ser
comprovado o real benefício para o público alvo do ajuste, resultando em aproveitamento nulo, por
evidente.
41. Conforme a jurisprudência do TCU, a frustração dos objetivos da avença importa a
condenação dos responsáveis à devolução dos recursos federais transferidos, ainda que parte ou a
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totalidade dos recursos repassados tenha sido aplicada no objeto do ajuste (Acórdãos 3324/2015 e
4312/2014, ambos da 2ª Câmara; 1731/2015 e 5661/2014, da 1ª Câmara).
42. E, uma vez materializada a não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos
pactuados por meio do Pronac 07-7520, a data de atualização dos débitos deve ser a data de captação
dos recursos, em obediência ao art. 9º da IN/TCU 71/2012 (modificada pela IN/TCU 76/2016) e ao
Acórdão 11245/2017-TCU-1ª Câmara, devendo os valores serem recolhidos ao Fundo Nacional da
Cultura.
43. Da análise dos autos, verifica-se que foi dada oportunidade de defesa aos agentes
responsabilizados, em obediência aos princípios constitucionais que asseguram o direito ao
contraditório e à ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal), tendo em vista a
notificação realizada por intermédio dos ofícios acostados, conforme item 4 da presente instrução.
44. Registra-se não haver dúvida quanto à atribuição de responsabilidade também à Srª Geisa
Behnen, porquanto a ela foi atribuída a administração, na qualidade de Diretora da Geisa Behnen ME, autorizando a prática dos atos de gestão que restam comprovados nos documentos juntados aos
autos (Peças 1-2, 7-14).
45. A esse respeito, o TCU firmou entendimento no sentido de que ‘sócios que exercem
atividade gerencial (administradores) em pessoa jurídica que recebe recursos com amparo na Lei
Rouanet devem responder solidariamente com a empresa pelas irregularidades detectadas’ (Acórdãos
5254/2018, 1634/2016 e 7.374/2010 da Primeira Câmara, e 4341/2018 e 4028/2010 da Segunda
Câmara).
46. Conforme entendimento firmado pelo Acórdão 2.763/2011-TCU-Plenário, e
posteriormente fixado na Súmula-TCU 286, na hipótese em que a pessoa jurídica de direito privado
seja convenente e beneficiária de transferências voluntárias de recursos públicos da União, tanto a
entidade privada como os seus dirigentes atuam como gestores públicos e devem comprovar a regular
aplicação dos recursos públicos. Mediante o Acórdão 2.590/2013-TCU-Primeira Câmara, esse
entendimento foi estendido às hipóteses de captação de recursos com amparo na Lei 8.313/1991 (Lei
Rouanet), uma vez que se trata de recursos públicos federais oriundos de renúncia fiscal prevista em
lei.
47.
Assim, recai sobre a Geisa Behnen - ME e sobre a sua Diretora,
Srª Geisa Behnen, a responsabilidade solidária pela não comprovação da boa e regular aplicação dos
recursos captados por força do Pronac 07-7520, em razão da não aprovação da prestação de contas
do ajuste.
48. 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 dos responsáveis. No caso em
exame, ocorreu a prescrição, uma vez que a irregularidade sancionada ocorreu em 30/6/2008 e o ato
de ordenação da citação ainda não ocorreu até 03/02/2020.
CONCLUSÃO
49. Em assim sendo, diante de todos os motivos acima elencados, as alegações de defesa
apresentadas pelas defendentes não apresentam elementos que as eximam da responsabilidade que
lhes é imputada, impondo sejam rejeitadas pelo Tribunal, devendo as contas serem julgadas
irregulares, com imputação de débito às responsáveis.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
50. Diante do exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo:
a) sejam rejeitadas as alegações de defesa apresentadas pela Srª Geisa Behnen (CPF:
005.215.440-84), Diretora da GB Produtora - Geisa Behnen - ME, e pela Geisa Behnen - ME (CNPJ:
08.074.814/0001-82), uma vez não terem elidido a responsabilidade que lhes foi imputada;
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b) 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 arts. 1º, inciso I, 209, inciso III, 210 e
214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas da Srª Geisa Behnen (CPF: 005.215.440-84),
Diretora da GB Produtora - Geisa Behnen - ME, e da Geisa Behnen - ME (CNPJ: 08.074.814/000182), e condená-las, solidariamente, ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do
prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, III, a,
do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura,
atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas
discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor:
DATA
OCORRÊNCIA
30/4/2008

DA

VALOR ORIGINAL
(Real)
10.000,00

DÉBITO/CREDITO
Débito

31/3/2008

24.995,00

Débito

23/6/2008

19.986,50

Débito

31/3/2008

7.000,00

Débito

31/3/2008

2.244,00

Débito

08/5/2008

10.000,00

Débito

30/6/2008

46.363,00

Débito

Valor total do débito atualizado até 18/1/2021: R$ 240.331,84.
c) 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;
d) autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso II, 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-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;
e) enviar cópia do Acórdão a ser prolatado, bem como do Relatório e do Voto que o
fundamentarem à Procuradoria da República no Rio Grande do Sul, nos termos do § 3º do art. 16 da
Lei 8.443/1992 c/c o § 7º do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas
cabíveis; e
f) enviar cópia do Acórdão que vier a ser proferido à Secretaria Especial de Cultura –
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.”
2. O Ministério Público junto ao Tribunal, representado pelo Subprocurador-Geral Lucas
Rocha Furtado, assim se manifestou (peça 59):
“Manifesto-me de acordo com a proposta de encaminhamento alvitrada na instrução de peça
56.
Com efeito, a despeito de terem sido apresentados, em 20/12/2008 (vide peça 15, p. 4), a título
de prestação de contas, os documentos acostados às peças 7-14 — os quais foram, novamente,
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juntados aos autos às peças 45-48, 49, p. 1-11, e 50, p. 1-2, em anexo às alegações de defesa — não
houve a comprovação:
a)
das medidas de acessibilidade física adotadas, acesso/lugares adaptados para pessoas
portadoras de necessidades especiais, constando que os mesmos possuíam acesso garantido às
pessoas com deficiência e idosos, atendendo, assim, ao disposto no art. 27, inciso II, do Decreto
5761/06. Tal comprovação se daria, por exemplo, por meio de declarações dos espaços onde foram
realizadas as atividades do projeto, em papel timbrado, devidamente assinadas pela direção destes e
datadas (vide notificação enviada à convenente, à peça 17, p.5-6);
b)
do pleno cumprimento do plano de divulgação, não tendo sido demonstrada a
realização de mídia impressa (24 anúncios) com exemplares impressos e/ou registro fotográfico dos
anúncios em jornal.
Além desses documentos, foi requerida, por essencial, pelo Ministério da Cultura, a
comprovação da realização dos eventos nos dias e locais informados no material de divulgação (vide
peça 50, p. 3-9, da defesa), por meio de clipping de imprensa, declarações, fotografias e/ou registro
audiovisual, evidenciando as diferentes localidades e a entrada gratuita (peças 15 e 17, p. 5-6).
Segundo o material de divulgação juntado aos autos pelas defendentes em suas alegações de
defesa (peça 50 p. 3-9), as apresentações teriam se dado em locais fechados nas cidades gaúchas de
Ijuí, Santa Rosa, Carazinho, São Luiz Gonzaga e Lajeado, respectivamente nos dias 20/3, 18/4, 22/5,
20/6, 25/7, todas em 2008. Já para a apresentação na cidade de Giruá, que seria realizada em
21/8/2010, aparece a informação ‘falta já te passo’.
Ressalto que no Relatório Final à peça 49, p. 13-14 — que teria sido enviado quando da
prestação de contas, mas que só foi juntado aos autos quando das justificativas prestadas pelas
defendentes —, são mencionadas as mesmas cidades constantes do material de divulgação, e
informado que os eventos ocorreram entre maio e novembro/2008, inclusive o previsto para a cidade
de Giruá.
Apesar de o material de divulgação noticiar que os espetáculos ocorreriam em locais fechados
(Absoluto Lounge Bar, em Ijuí; Tao Danceteria Ltda., em Santa Rosa; Open Bier, em Carazinho;
Panditt Pub, em São Luiz Gonzaga; e Santa Fé, em Lajeado), o relatório assevera que os eventos
foram realizados em locais ao ar livre.
Essa contradição restou registrada no Relatório de Execução 170/2015, que analisou o projeto
sob o aspecto técnico e recomendou a sua reprovação (peça 15, p. 3):
O proponente enviou fotos (Fl. 242 frente e verso) de um evento em local fechado, sem
comprovação de data, local e dados que possam vincular as fotos com o objeto do projeto que
supostamente comprovaria a execução do projeto. Entretanto conforme foi escrito no relatório final
‘todos os eventos foram realizados em locais ao ar livre’ (fl.229) o que evidencia uma tentativa de
fraude por parte do proponente.
Cabe salientar que, nada obstante o informado no material de divulgação e no Relatório Final,
em ofício enviado em 13/7/2009 (peça 18, p. 1), em atendimento ao Ofício 1959/2009/MINC, de
23/6/2009 (peça 17, p. 1), que requereu informações sobre ‘as metas realizadas, metas a realizar e o
período necessário para conclusão das metas’, a convenente informou terem sido realizados shows,
no âmbito do projeto Bagasexta Turnê (Pronac 07-7520), nas cidades de Caxias do Sul, Pelotas,
Passo Fundo, Gramado e Santa Rosa, sem indicação de data, e que estariam previstos shows para as
cidades de Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Estrela e Cruz Alta até novembro/2009, embora todos os
recursos captados já houvessem sido gastos ainda em 2008.
Salvo a cidade de Santa Rosa, as demais não aparecem no material de divulgação apresentado
na prestação de contas.
Observo, ainda, por relevante, que, dentre os recibos/notas fiscais apresentados para fins de
prestação de contas, emitidos entre março e novembro/2008, identifiquei as seguintes
inconsistências (os casos mencionados são exemplificativos):

600
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

a)
foram adicionados à prestação de contas recibos/notas fiscais emitidos em localidades
diversas daquelas que seriam beneficiadas pelos eventos — seja considerando as informadas no
material de divulgação, seja no ofício de 13/7/2009 —, a exemplo de despesa com refeições e
utilidades ocorridas na cidade de Encruzilhada do Sul (peça 46, p. 11 e 18, respectivamente); com a
feitura de cópia de chave tetra, com refeições e com a compra de papel na cidade de Poá (peça 47, p.
4; peça 48, p. 18 e 19, respectivamente); e com refeições na cidade de Santa Cruz do Sul, em
26/10/2008 — que não consta do material de divulgação (peça 48, p. 14), e que, caso consideradas
válidas as informações do ofício de 13/7/2009, ainda não havia recebido o espetáculo até então;
b)
foram adicionados à prestação de contas recibos/notas fiscais emitidos em períodos
incompatíveis com as datas previstas para as apresentações naquelas localidades, a exemplo da
despesa com restaurante na cidade de Lajeado, em 7/3/2008 e 8/5/2008 — apesar de a apresentação
na municipalidade estar prevista para 25/7/2008 (peça 47, p. 1 e 14) — e na cidade de Santa Rosa,
em 24/10/2008 — quando o espetáculo estava previsto para 18/4/2008 (peça 48, p. 10). Houve
também despesas com diárias e restaurante em 23/10/2008, na cidade de Giruá — apesar de o show,
conforme material de divulgação, ainda não ter ocorrido (peça 48, p. 112) —, bem como em Ijuí, em
25/10/2008 — embora, supostamente, a apresentação já houvesse ocorrido em 20/3/2008 (peça 48, p.
13).
Tem-se, portanto, que a defesa das responsáveis, ao invés de demonstrar a efetiva realização
dos shows previstos, conforme requerido no ofício citatório, logrou apenas reforçar o entendimento
no sentido de que o projeto não foi devidamente executado, a partir, em especial, dos documentos
acostados às peças 49, p. 13-14, e 50, p. 3-9, até então inéditos aos autos.
De fato, como alegado pelas responsáveis, o Ministério da Cultura não exerceu o seu poderdever de fiscalizar e acompanhar o projeto, o que seria ainda mais recomendável, tendo em vista a
existência de denúncia de suposta ‘utilização indevida da Lei Rouanet pela empresa GB Produtora’
(vice peça 16, p. 4, 6 e 8, e peça 17, p. 2).
No entanto, isso não afasta a obrigação das defendentes de comprovar a correta e efetiva
execução do projeto, o que não se verificou, seja na fase interna, seja na fase externa desta TCE.
Feitas essas considerações, manifesto-me de acordo com a proposta de encaminhamento
constante da peça 56, que contou com a anuência dos dirigentes da Secex-TCE.”
É o relatório.

VOTO
Esta tomada de contas especial foi instaurada pela então Secretaria de Fomento e Incentivo à
Cultura, do Ministério da Cultura, atual Secretaria Especial de Cultura, do Ministério da Cidadania, em
desfavor de Geisa Behnen - ME e de sua diretora Geisa Behnen, em razão da impugnação total da
prestação de contas de projeto executado com recursos captados com base na Lei 8.313/1991 (Lei de
Incentivo à Cultura).
2. O mencionado projeto tinha por objeto a realização, em Porto Alegre/RS, de apresentações
teatrais mensais. Para isso, entre 30/4/2008 e 30/6/2008, foram captados R$ 120.588,50.
3. Da análise dos relatórios de prestação de contas apresentados pelas responsáveis, o então
Ministério da Cultura apontou, entre outras, a não comprovação da realização dos eventos nos dias e
locais planejados e do plano de divulgação do projeto. Não acolhidas as defesas apresentadas no
âmbito da TCE, o órgão federal opinou pela irregularidade das contas.
4. Neste Tribunal, após análise das alegações de defesa apresentadas pelas responsáveis, a
SecexTCE e o Ministério Público junto ao TCU se manifestaram, no essencial, pelas irregularidades
das contas e condenação ao pagamento do débito correspondente à totalidade dos valores captados.
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5. Aquiesço às análises e às conclusões dos pareceres reproduzidos no relatório precedente,
tomando-as como minhas próprias razões de decidir.
6. Preliminarmente, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva no caso em
exame, com fundamento no entendimento fixado por meio do Acórdão 1.441/2006 – Plenário. Como a
captação dos recursos e a prestação de contas de sua aplicação ocorreram ao longo de 2008 e o
despacho que autorizou a citação das responsáveis foi exarado em 5/2/2020, restou transcorrido lapso
temporal superior a dez anos.
7. Em relação à prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário, anoto que a decisão do
STF no RE 636.886 ainda não transitou em julgado e encontra-se na fase de apreciação de embargos
de declaração opostos pela Advocacia-Geral da União. Isso significa que, além da necessidade de
modular adequadamente os efeitos daquela deliberação, existem pontos a serem aclarados antes de
poder ser aplicada a tese fixada no RE, tais como, entre outros: (i) a aplicação prospectiva ou não do
novo entendimento, (ii) o marco legal a ser empregado para discussão da matéria e o prazo
prescricional a ser considerado, (iii) o termo inicial para contagem do prazo a ser adotado e (iv) a
existência ou não de marcos interruptivos ou suspensivos e de prescrição intercorrente.
8. Ademais, o caso concreto tratado no RE diz respeito à fase de execução judicial de
deliberação do Tribunal de Contas, tanto assim que, para deslindá-lo, foi necessária a aplicação da Lei
6.830/1980, a Lei de Execuções Fiscais, diploma legal evidentemente inaplicável à fase que antecede a
formação do título executivo extrajudicial, caracterizada pela atuação do órgão de controle externo até
a prolação do acórdão.
9. Assim, por não ser possível extrapolar os parâmetros normativos empregados pelo STF
para solução do problema enfrentado no RE 636.886, e dada a imprescindibilidade da fixação
definitiva de orientações acerca da aplicação do Tema 899, o que só acontecerá com o julgamento dos
embargos de declaração opostos naquele Extraordinário, inclino-me, na linha de reiteradas
deliberações deste Tribunal, até que isso ocorra, a manter a interpretação adotada pela Corte Suprema,
em 2008, no Mandado de Segurança - MS 26.210, oportunidade em que foi fixada tese da
imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário, e na Súmula TCU 282, cujo conteúdo é no
mesmo sentido.
10. No mérito, ante a completa ausência de elementos que demonstrem a efetiva realização
do projeto, resta, por óbvio, maculada a necessária demonstração do liame causal entre aquela
execução física e a utilização dos recursos financeiros captados.
Em face do exposto, voto por que esta 1ª Câmara adote o acórdão que ora submeto a este
colegiado.
ACÓRDÃO Nº 5328/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 006.428/2019-3.
2. Grupo I – Classe de Assunto: II – Tomada de Contas Especial.
3. Responsáveis: Geisa Behnen (005.215.440-84); Geisa Behnen - ME (08.074.814/0001-82).
4. Unidade: Secretaria Especial da Cultura.
5. Relator: Ministro Jorge Oliveira.
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: Katia Regina Camila Catalano (217039/OAB-SP) e outros,
representando Geisa Behnen e Geisa Behnen - ME.
9. Acórdão:
VISTA, relatada e discutida esta Tomada de Contas Especial instaurada pela então
Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura, em razão da impugnação total
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da prestação de contas de projeto executado com recursos captados com base na Lei 8.313/1991.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª
Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos. 1º, inciso I; 16, inciso III,
alínea “c”, e § 3º; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; da Lei 8.443/1992 e nos artigos 1º, inciso I; 209,
inciso III e § 7º; 210 e 214, inciso III, alínea “a”; e 217, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do TCU, em:
9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Geisa Behnen e Geisa Behnen – ME;
9.2. julgar irregulares as contas de Geisa Behnen e Geisa Behnen - ME e condená-las,
solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze
dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos
cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora,
calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação
em vigor:
DATA
OCORRÊNCIA
30/4/2008

DA

VALOR
ORIGINAL (R$)
10.000,00

31/3/2008

24.995,00

23/6/2008

19.986,50

31/3/2008

7.000,00

31/3/2008

2.244,00

08/5/2008

10.000,00

30/6/2008

46.363,00

9.3. autorizar a cobrança judicial das dívidas caso não atendida a notificação;
9.4. autorizar, desde logo, se requerido, o parcelamento da dívida 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;
9.5. alertar as responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer
parcela de que trata o subitem anterior importará o vencimento antecipado do saldo devedor; e
9.6. dar ciência deste acórdão às responsáveis, à Secretaria Especial da Cultura e à
Procuradoria da República no Rio Grande do Sul, com a informação de que a íntegra do relatório e do
voto que o fundamentaram podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5328-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira (Relator).
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)
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WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

JORGE OLIVEIRA
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral

GRUPO I – CLASSE V – Primeira Câmara
TC 006.881/2021-1
Natureza: Aposentadoria.
Unidade: Tribunal Regional Federal da 3ª Região – TRF-3.
Interessado: Paulo Jonas Filgueira Serpa (745.178.137-20).
Representação legal: não há.
SUMÁRIO:
APOSENTADORIA.
INCORPORAÇÃO
ILEGALIDADE DO ATO E DENEGAÇÃO DE REGISTRO.

DA

PARCELA

OPÇÃO.

É ilegal a incorporação da parcela denominada “opção” aos proventos de aposentadoria cujos
requisitos para concessão somente foram preenchidos após a promulgação da Emenda Constitucional
20/1998, dadas: (i) a violação da regra, introduzida pela referida Emenda, que limita o valor dos
proventos à remuneração do cargo efetivo, e (ii) à vedação de incorporação, aos proventos da
aposentadoria ou de pensão dela decorrente, de parcela remuneratória sobre a qual não incidiu
desconto previdenciário.
RELATÓRIO
Adoto como relatório a instrução produzida na Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos
e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais – Serur (peça 5), cujas conclusões foram endossadas
por Diretor daquela unidade técnica (peça 7) e pelo Ministério Público junto ao TCU – MPTCU (peça
7):
“INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de ato de aposentadoria, 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. O
ato foi cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma do art. 2º
e 4º da Instrução Normativa TCU 78/2018.
2.
O ato desse processo pertence às seguintes unidades:
2.1. Unidade emissora: Tribunal Regional Federal da 3ª Região.
2.2. Unidade cadastradora: Tribunal Regional Federal da 3ª Região.
2.3. Subunidade cadastradora: Núcleo de Recursos Humanos da Seção Judiciária de Mato
Grosso do Sul-NURE.
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
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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 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 e-Pessoal, 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 no ato encontram-se discriminadas na aba de pendências do
ato no sistema e-Pessoal, bem como no espelho do ato contemplado por esta instrução.
Exame das Constatações
9.
Ato: 37062/2019 - Interessado: PAULO JONAS FILGUEIRA SERPA - CPF:
745.178.137-20
9.1. Parecer do Controle Interno: considerar o ato Legal.
9.2. Constatações e análises:
9.2.1. Houve o registro de pelo menos uma rubrica com 'Denominação para análise pelo TCU =
Vantagem de caráter pessoal (121122 - PROVENTO OPCAO FC 02 (Vantagem de caráter pessoal Incorporação de opção de função) - R$ 1.185,05).
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.
c.
Análise da Equipe Técnica:
Concessão da vantagem de opção que trata o art. 2º da Lei 8.911/1994, o que
proporcionou acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação a última remuneração da
atividade, assim como em virtude de não haver incidência de contribuição previdenciária na
atividade, resultando em descumprimento do disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição
Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
9.2.2. Houve o registro de pelo menos uma rubrica com 'Denominação para análise pelo TCU =
Vantagem de caráter pessoal (122062 - PROV VPNI 02 L 9527/97 (Vantagem de caráter pessoal Incorporação de quintos/décimos de função) - R$ 1.458,52).
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.
c.
Análise da Equipe Técnica:
A concessão da vantagem de quintos ou décimos está em consonância com a
jurisprudência deste Tribunal e os critérios das Leis 8.911/1994 e 9.624/1998 (os períodos anteriores
a 8/4/1998 são suficientes para a incorporação da vantagem de quintos).
9.2.3. Houve o registro de pelo menos uma rubrica com 'Denominação para análise pelo TCU =
Vantagem de caráter pessoal (122065 - PROV VPNI 05 L 9527/97 (Vantagem de caráter pessoal Incorporação de quintos/décimos de função) - R$ 686,88).
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.
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c.

Análise da Equipe Técnica:
A concessão da vantagem de quintos ou décimos está em consonância com a
jurisprudência deste Tribunal e os critérios das Leis 8.911/1994 e 9.624/1998 (os períodos anteriores
a 8/4/1998 são suficientes para a incorporação da vantagem de quintos).
9.3. O detalhamento da inconsistência acima elencada encontra-se no anexo II dessa
instrução.
9.4. Encaminhamento do ato:
9.4.1. Considerar ILEGAL e recusar registro do ato de Aposentadoria de PAULO JONAS
FILGUEIRA SERPA do quadro de pessoal do órgão/entidade Tribunal Regional Federal da 3ª
Região, com base 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.
9.4.2. Com fulcro no art. 262,caput, do Regimento Interno deste Tribunal, determinar ao
órgão/entidade Tribunal Regional Federal da 3ª Região que:
a.
dê ciência, no prazo de quinze dias, contados da notificação, do inteiro teor desta
deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de
eventuais recursos junto ao TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente,
caso o recurso não seja provido.
b.
promova a exclusão, no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta
deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, da
rubrica apontada em face de manifesta ilegalidade, uma vez que o seu pagamento não encontra
respaldo na jurisprudência deste Tribunal.
c.
emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, em substituição ao ato de
Aposentadoria de PAULO JONAS FILGUEIRA SERPA, submetendo-o à nova apreciação por este
Tribunal, na forma do artigo 260, caput, também do Regimento.
d.
no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos
comprobatórios de que o interessado cujo ato foi impugnado está ciente do julgamento deste Tribunal.
e.
dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência
do órgão/entidade Tribunal Regional Federal da 3ª Região, do acórdão que vier a ser proferido, com
base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU.
CONCLUSÃO
10.
A abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam
convicção de que o ato 37062/2019 pode ser apreciado pela ilegalidade, em razão das irregularidades
apontadas no item Exame das Constatações desta instrução, que representam afronta à legislação e à
jurisprudência de referência.
11.
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-TCUPlenário.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
12.
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:
12.1.
Considerar ILEGAL e recusar registro do ato de Aposentadoria de PAULO JONAS
FILGUEIRA SERPA do quadro de pessoal do órgão/entidade Tribunal Regional Federal da 3ª
Região, com base 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.
12.2.
Com fulcro no art. 262,caput, do Regimento Interno deste Tribunal, determinar ao
órgão/entidade Tribunal Regional Federal da 3ª Região que:
12.2.1. promova a exclusão, no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta
deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, da
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rubrica apontada em face de manifesta ilegalidade, uma vez que o seu pagamento não encontra
respaldo na jurisprudência deste Tribunal.
12.2.2. no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal
documentos comprobatórios de que o interessado cujo ato foi impugnado está ciente do julgamento
deste Tribunal.
12.2.3. dê ciência, no prazo de quinze dias, contados da notificação, do inteiro teor desta
deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de
eventuais recursos junto ao TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente,
caso o recurso não seja provido.
12.2.4. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da
ciência do órgão/entidade Tribunal Regional Federal da 3ª Região, do acórdão que vier a ser
proferido, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU.
12.2.5. emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, em substituição ao ato de
Aposentadoria de PAULO JONAS FILGUEIRA SERPA, submetendo-o à nova apreciação por este
Tribunal, na forma do artigo 260, caput, também do Regimento.”
É o Relatório.

VOTO
Trata-se de ato de concessão de aposentadoria em favor de Paulo Jonas Filgueira Serpa no
cargo de Técnico Judiciário - Área Administrativa, Segurança e Transporte Técnico do quadro de
pessoal do Tribunal Regional Federal da 3ª Região – TRF-3, submetido, para fins de registro, à
apreciação do Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal.
2.
A Secretaria de Fiscalização da Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e Benefícios
Sociais (Sefip) sustentou a ilegalidade do ato, em virtude da presença de rubrica referente à vantagem
denominada “opção” (art. 2º da Lei 8.911/1994), o que proporcionou acréscimo aos proventos de
aposentadoria em relação à última remuneração contributiva da atividade e, em consequência, resultou
em descumprimento do disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com a redação dada
pela Emenda Constitucional 20/1998.
3.
O Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) aquiesceu à proposta da Sefip.
4.
Manifesto-me de acordo com os pareceres.
5.
A jurisprudência deste Tribunal consolidou-se 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” (Acórdão 1.599/2019 - Plenário, Relator
o Ministro Benjamin Zymler).
6.
No mesmo sentido, este Tribunal tem afirmado reiteradamente que “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” (Acórdão 1.286/2008-Plenário, Relator o Ministro-Substituto Marcos Bemquerer
Costa).
7. O ato deve, portanto, ser considerado ilegal, com negativa de registro. Como consequência,
deve-se determinar à unidade jurisdicionada que faça cessar os pagamentos da parcela considerada
irregular, dispensando-se a devolução dos valores recebidos de boa-fé, nos termos da Súmula TCU
106.
8.
Por fim, registro que o ato de concessão de aposentadoria deu entrada no TCU há menos
de cinco anos, o que afasta a aplicação do entendimento firmado pelo STF no RE 636.553, que fixou
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para o TCU prazo de cinco anos, a contar de seu ingresso, para apreciação de ato de admissão e de
concessão de aposentadoria, reforma e pensão.
Nesses termos, VOTO no sentido de que o Tribunal adote a minuta de deliberação que ora
submeto à apreciação deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 5329/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 006.881/2021-1.
2. Grupo I – Classe de Assunto V – Aposentadoria.
3. Interessado: Paulo Jonas Filgueira Serpa (745.178.137-20).
4. Unidade: Tribunal Regional Federal da 3ª Região – TRF-3.
5. Relator: Ministro Jorge Oliveira.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e
de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTO, relatado e discutido o ato de concessão de aposentadoria em favor de Paulo Jonas
Filgueira Serpa Alves Nogueira no cargo de Técnico Judiciário - Área Administrativa, Segurança e
Transporte Técnico do quadro de pessoal do Tribunal Regional Federal da 3ª Região – TRF-3.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª
Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da
Constituição Federal de 1988, 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1º, inciso VIII, 259,
inciso II, e 262 do Regimento Interno, bem como na Súmula TCU 106, em:
9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Paulo Jonas Filgueira Serpa e negar-lhe
registro;
9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelo beneficiário
até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada;
9.3. determinar ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região que:
9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, cesse os pagamentos
decorrentes do ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e
responsabilização solidária da autoridade competente;
9.3.2. comunique ao interessado a deliberação deste Tribunal e o alerte de que o efeito
suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não o eximirá da devolução dos
valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos;
9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão:
9.3.3.1. encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que o interessado dele
tomar conhecimento; e
9.3.3.2. emita novo ato, em que seja suprimida a irregularidade verificada, e o submeta ao TCU
para nova apreciação.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5329-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira (Relator).
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13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

JORGE OLIVEIRA
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral

GRUPO II – CLASSE II – Primeira Câmara
TC 010.789/2018-9
Natureza: Tomada de Contas Especial
Unidade: Prefeitura Municipal de Porto Xavier - RS
Responsáveis: Dimerios Comercio de Materiais Cirurgicos Eireli (74.127.473/0001-90); Elemar
Sobieski - Comércio de Cosméticos (10.387.902/0001-86); Medix Brasil Produtos Hospitalares e
Odontologicos Ltda - Me (10.268.780/0001-09); Somed Distribuidora de Medicamentos Ltda
(10.213.520/0001-36); Vilmar Kaiser (273.920.740-91)
Representação legal: Jhony Wilson Neves Mycykowski (CPF 054.581.449-96; não advogado)
representando Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda.
SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONVÊNIO. FUNDO NACIONAL DE
SAÚDE. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO DO EMPREGO
REGULAR DA TOTALIDADE DOS RECURSOS. CITAÇÕES. REVELIA DE ALGUNS
RESPONSÁVEIS. ALEGAÇÕES DE DEFESA. ACOLHIMENTO EM RELAÇÃO A UM
RESPONSÁVEL, COM EXCLUSÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. REJEIÇÃO EM RELAÇÃO
AOS DEMAIS. CONTAS IRREGULARES. DÉBITO. MULTA. CIÊNCIA.
RELATÓRIO
Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em nome
do ex-prefeito Vilmar Kaiser, em razão da impugnação parcial das despesas realizadas entre 2010 e
2011 com os recursos do Convênio 84/2009, celebrado entre o Ministério da Saúde e a Prefeitura
Municipal de Porto Xavier/RS, cujo objeto era “dar apoio técnico e financeiro para ‘Aquisição de
Medicamentos’, visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde - SUS”
2. Transcrevo, a seguir, a instrução da SecexTCE, que obteve a aprovação dos dirigentes da
unidade:
“INTRODUÇÃO
Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de
Saúde/MS (FNS) em desfavor do Sr. Vimar Kaiser, prefeito municipal de Porto Xavier/RS no período
de 1º/1/2009 a 31/12/2012, em razão da impugnação parcial das despesas realizadas entre 2010 e
2011 com os recursos do Convênio 84/2009 (Siconv 711933) celebrado entre o Ministério da Saúde e
a Prefeitura Municipal de Porto Xavier/RS, tendo por objeto ‘dar apoio técnico e financeiro para
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‘Aquisição de Medicamentos’, visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde – SUS’.
HISTÓRICO
2.
Em decorrência da reprovação da prestação de contas, o FNS instaurou esta TCE
relatando a ocorrência de irregularidades que deram causa a prejuízo aos cofres da União no valor
histórico de R$ 243.503,25 (peça 38, p. 1) em face da impugnação parcial de despesas realizadas com
recursos do FNS.
3.
O referido convênio (peça 2) foi firmado em 31/12/2009, com prazo de vigência fixado em
31/12/2010 e prazo de trinta dias após o término da vigência para apresentação da prestação de
contas (Cláusula Décima). Por meio do 1º Termo Aditivo Simplificado de Prorrogação de Vigência de
Ofício (peça 2, p. 14-15), a vigência e o prazo para prestação das contas foram prorrogados,
respectivamente, para 9/6/2011 e 9/7/2011.
4.
Foram previstos R$ 260.000,00 para a execução do objeto conveniado, sendo
R$ 250.000,00 correspondentes a recursos federais repassados pelo concedente e R$ 10.000,00 a
título de contrapartida do convenente (peça 2, p. 5).
Os recursos federais foram repassados
integralmente mediante a Ordem Bancária 2010OB815138 (peça 4), de 9/6/2010, creditada na conta
corrente específica em 11/6/2010 (peça 29, p. 1).
5.
Os gastos com recursos do convênio ocorreram no período de 12/11/2010 a 22/7/2011
(peça 28, p. 1-2).
6.
A execução do Convênio foi fiscalizada por meio de Relatório de Verificação in loco nº 71/2013 (peça 5), de 31/5/2013. Esse relatório registrou a ocorrência de variadas irregularidades, as
quais deram causa à proposição de ressarcimento ao erário, conforme resumido a seguir:
a) grande parte das notas fiscais apresentadas não constavam com os respectivos números
de lotes e a data de vencimento dos medicamentos, descumprindo normativos da Anvisa;
b) ocorrência de pagamento irregular de despesas com recursos do convênio sem que
tenha sido comprovado o registo da entrada dos medicamentos adquiridos no Sistema de Controle de
Entrada e Saída (SEPIN); e
c) não comprovação da distribuição total da maior parte dos medicamentos adquiridos
com recursos do convênio.
7.
A prestação de contas foi analisada por meio do Parecer Gescon nº 2646/2013 (peça 7) e
dos Pareceres Financeiros nºs 86/2014, 101/2015, e 102/2016 (peças 8, 9 e 10), concluindo-se, ao
final, pela obrigatoriedade de o prefeito à época ressarcir o FNS no valor histórico total de
R$ 243.503,25 (peça 10, p. 3). Como decorrência, o responsável e a Prefeitura Municipal de Porto
Xavier/RS foram notificados em 2015 sobre a reprovação da prestação de contas e para que
devolvessem os recursos arguidos (peça 14, p. 6-7, e peça 15).
8.
Diante do não saneamento das irregularidades apontadas e da não devolução dos
recursos, o FNS autorizou em 25/5/2017 a instauração de tomada de contas especial com vistas a
apuração de responsabilidades e quantificação do dano (peça 38, p. 1). Por meio do Relatório
Completo do Tomador de Contas Especial nº 156/2017, concluiu-se pela existência de débito parcial
de R$ 243.503,25, atribuindo-se responsabilidade ao Sr. Vilmar Kaiser, prefeito à época e signatário
do convênio (peça 38, p. 5-6).
9.
O Relatório de Auditoria nº 95/2018 (peça 39), o Certificado de Auditoria (peça 40) e o
Parecer do Dirigente do Controle Interno (peça 41) registraram a concordância do Ministério da
Transparência e Controladoria-Geral da União ao posicionamento exposto no relatório da TCE,
quanto à atribuição da responsabilidade e ao montante do débito. O Ministro de Estado da Saúde, no
Pronunciamento Ministerial presente à peça 42, atestou em 14/3/2018 haver tomado conhecimento
dessas conclusões pela irregularidade das contas.
10. Ato contínuo, o processo foi remetido ao TCU, sendo autuado em 3/4/2018.
Fase Externa
11. Por meio da primeira instrução levada à efeito pela Secex-TCE (peça 44, p. 2, § 15), em
27/9/2018, concluiu-se que não houve o transcurso de mais de dez anos desde o fato gerador sem que
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os responsáveis tenham sido notificados 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 as despesas
impugnadas datam de 2010 a 2013 e o responsável foi notificado em 2015 sobre as irregularidades
(peça 14, p. 6, com Aviso de Recebimento na peça 15, p. 4).
12. Registrou-se, também, que o valor atualizado do débito apurado (sem juros) era superior
a R$ 100.000,00 em 1º/7/2017, na forma estabelecida pelos arts. 6º, inciso I, e 19 da IN/TCU 71/2012,
modificada pela IN/TCU 76/2016 (peça 44, p. 4, § 16).
13. Contudo, durante análise do processo, o auditor que lavrou o feito registrou sua
discordância quanto à responsabilização efetuada pelo tomador de contas especial e pelo órgão de
controle interno.
14. Pois entendeu que as quatro empresas beneficiárias de pagamentos por produtos que não
restaram comprovadamente entregues à prefeitura de Porto Xavier/RS (Dimerios Comércio de
Materiais Cirúrgicos Eireli, Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda, Sobieski &
Sobieski Ltda e Somed Distribuidora de Medicamentos Ltda) deveriam ser arroladas no polo passivo
desta TCE em solidariedade com o prefeito signatário do convênio à época. Por outro lado, o prefeito
responderia sozinho quanto aos débitos decorrentes de medicamentos recebidos pela prefeitura e que
não restaram comprovadamente distribuídos em benefício à população (peça 44, p. 5-11, §§ 21-33),
conforme parcialmente transcrito a seguir:
23. As irregularidades determinantes do débito, segundo as categorias utilizadas no Relatório de
Verificação in loco 7-1/2013, abrangem cinco aspectos, a saber: (1) emissão, pelas empresas, de notas fiscais
que não informam os números dos lotes de fabricação e as datas de validade dos medicamentos; (2)
recebimento dessas notas fiscais, pelo gestor, como parte da comprovação da liquidação das despesas
correspondentes aos medicamentos nelas registrados; (3) pagamento, pelo gestor, e recebimento dos
pagamentos, pelas empresas, dos valores correspondentes a medicamentos quanto aos quais não há registro de
entrada nos estoques existentes no âmbito da Prefeitura; (4) existência de notas fiscais cujos medicamentos
nelas registrados, integralmente, não foram distribuídos para administração aos usuários; (5) existência de
notas fiscais cujos medicamentos nelas registrados, parcialmente, não foram distribuídos para administração
aos usuários. Segundo a apuração exposta no Relatório de Verificação in loco 7-1/2013, as ocorrências,
considerando cada uma das notas fiscais inerentes às aquisições com recursos do Convênio, distribuem-se
como se segue:
Empresa

Valores (R$)
N
ota Fiscal a

Dat
Tot
al

2
Dimerios

578

Dimerios

695

Medix

85

Medix

80

Prestomedi

427

Somed

69

Somed

264

Sobieski

3

12/
11/2010

4
8

30.

7/4/

9
2

45.

16/
21/
10/2010

171,62

8

30.
598,21

195
,00

5.0

812,
03

26.

20.

20.
370,13

7.7
68,20

5.14
8,79

01,67
018,82

370,13
7/4/

2011

5.2
00,00

27.

14/
4/2011

4.5
00,00

6.0
08,70

1

50.
754,80

447,00

8/2011

4.84
8,21

30.

50.

14/

42.
538,79

385,14

754,80

7/2011

Se
Co
m registro
m entrada e
de
distribuição
distribuiçã
regulares
o (parcial)

16.
297,55

385,14

2011

1

63.
684,55

12/
4/2011

Se
Se m registro
m registro de
de entrada distribuiçã
o (integral)

7.7
68,20

1.15
2,80

611
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

1
Sobieski

43

18/
7/2011

7.3

7.3

77,80

77,80
258

Totais

.967,94

121
.156,07

21.
692,55

104
.157,49

11.9
61,83

24. Sobre o quadro acima, cumpre esclarecer:
a) as notas fiscais estão presentes nas peças 6 e 13;
b) conforme consta no Relatório de Verificação in loco 7-1/2013 (peça 5, p. 5), as notas fiscais, com
exceção das de números 143 e 980, não indicaram os números dos lotes e as datas de vencimento dos
medicamentos delas constantes;
c) as notas fiscais quanto às quais foi apurado que os medicamentos nela registrados não constam, total
ou parcialmente, com registro de entrada são indicadas no Item 2.2 do Relatório de Verificação in loco 71/2013 (peça 5, p. 7);
d) a constatação sobre os medicamentos sem registro de distribuição (integral), em relação ao montante
constante da nota fiscal, ou seja, relativa a medicamentos dos quais nenhuma unidade foi distribuída, encontrase na peça 5, p. 8, referindo-se ao levantamento constante da planilha inserida na peça 5, p. 20-22;
e) a constatação sobre os medicamentos sem registro de distribuição (parcial), em relação ao montante
constante da nota fiscal, ou seja, relativa a medicamentos que, em parte, não foram distribuídos, encontra-se na
peça 5, p. 8, referindo-se ao levantamento constante da planilha inserida na peça 5, p. 20;
f) a última coluna contém os montantes quanto aos quais restou comprovada a entrada e a distribuição,
calculada pela diferença entre o total de cada nota fiscal e o somatório das colunas onde indicados os valores
sem localização de registro de entrada e/ou distribuição (parcial ou integral), considerando que o Parecer
Financeiro 102/2016, ao reportar a apuração feita no Relatório de Verificação in loco 7-1/2013, mencionou
(alínea ‘c’, peça 10, p. 2) que ‘parte dos medicamentos adquiridos através da nota fiscal nº 980 (...), o valor de
R$ 5.148,79, foi lançado no sistema de controle de entrada e saída da entidade, com os respectivos números de
lotes e distribuídos à população de forma eficaz’, o que levou à conclusão (peça 5, p. 3) de que ‘o valor de
R$ 5.148,79 foi utilizado de forma correta no objeto do convênio’, não se referindo a situação semelhante
observada quanto a outras notas, quanto às quais, no entanto, verifica-se que o somatório dos montantes
indicados nas colunas de situações irregulares não perfazem o seu total, fazendo concluir que parte dos
medicamentos de outras três dessas notas fiscais teve, também, distribuição comprovada.
(...)
28. Cabe esclarecer, ainda, que, tendo em vista a alteração das responsabilidades, conforme o exposto
acima, levando ao arrolamento das empresas supostamente fornecedora no polo passivo, devem ser adotadas
como referência do débito as datas de realização dos pagamentos relativos às notas fiscais em questão, que
conforme consta da Relação de Pagamentos e dos extratos inseridos na peça 28, são as seguintes:
Empresa

Nota
Fiscal

Data

da

Fiscal

Nota

Data do Pagamento

Dimerios

2578

12/11/2010

12/11/2010

Dimerios

4695

12/4/2011

18/4/2011

Medix

885

7/4/2011

18/4/2011

Medix

980

14/7/2011

22/7/2011

Prestomedi

2427

16/8/2011

6/9/2011

Somed

169

21/10/2010

18/11/2010

Somed

1264

14/4/2011

25/4/2011

Sobieski

83

7/4/2011

18/4/2011

Sobieski

143

18/7/2011

22/7/2011

29. Assim, o débito fica com a seguinte composição:
a) medicamentos não entregues (‘sem registro de entrada’, no quadro do parágrafo 23): solidariedade
do Sr. Vilmar Kaiser com as empresas Dimerios (nota fiscal 4695 - R$ 30.385,14), Medix (nota fiscal 885 –
R$ 50.754,80; nota fiscal 980 – R$ 4.500,00), Sobieski (nota fiscal 83 – R$ 7.768,20; nota fiscal 143 –
R$ 7.377,80) e Somed (nota fiscal 1264 – R$ 20.370,13);
b) medicamentos entregues, mas não distribuídos (‘sem registro de distribuição’, integral ou parcial, no
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quadro do parágrafo 23): responsabilidade exclusiva do Sr. Vilmar Kaiser – notas fiscais 2578 - R$ 58.836,34,
980 – R$ 35.798,21, 2427 – R$ 5.196,67 e 169 – R$ 26.018,82).
(peça 44, p. 5-8)

15. Essas proposições foram acolhidas pelo corpo diretivo da Secex-TCE (peças 45 e 46),
tendo o secretário se pronunciado em 27/9/2018 pela citação do prefeito, à época, e das empresas
apontadas nos termos propostos em instrução preliminar.
16. Ato contínuo, as comunicações foram expedidas aos responsáveis conforme registra a
tabela a seguir:
Quadro 1 – Comunicações efetuadas aos responsáveis após pronunciamento pela citação em 27/9/2018
(peças 44-46).
Responsável

Ofício
de
citação/audiência

Sr. Vilmar Kaiser, na
condição de prefeito municipal
de Porto Xavier/RS (gestão
1º/1/2009 a 31/12/2012).

Citação:
Ofício
2115/2018TCU/Secex-TCE, de
5/10/2018 (peça 51)

SOMED Distribuidora
de Medicamentos Ltda. - ME
(CNPJ: 10.213.520/0001-36),
representante legal Sr. Carlos
Alberto Feroldi.

Citação:
Ofício
2121/2018TCU/Secex-TCE, de
5/10/2018 (peça 47)

Sobieski e Sobieski Ltda.
- ME (CNPJ: 10.387.902/000186), representante legal Sr.
Elemar Sobieski.
MEDIX
BRASIL
Produtos
Hospitalares
e
Odontológicos Ltda. - ME
(CNPJ: 10.268.780/0001-09),
representante legal Sr. Adriano
Miotto.
Dimerios Comércio de
Materiais Cirúrgicos EIRELI EPP (CNPJ: 74.127.473/000190), representante Legal Sr.
Ivan Dallapria.

17.

Citação:
Ofício
3246/2018TCU/Secex-TCE, de
29/11/2018 (peça
72)
Citação:
Ofício
1291/2019TCU/Secex-TCE, de
3/4/2019 (peça 76)
Citação:
Ofício
2118/2018TCU/Secex-TCE, de
5/10/2018 (peça 48)
Citação:
Ofício
2117/2018TCU/Secex-TCE, de
5/10/2018 (peça 49)
Citação:
Ofício
2116/2018TCU/Secex-TCE, de
5/10/2018 (peça 50)

Comunicaçã
o e Aviso de
Recebimento (AR)
Recebido em
17/10/2018 (peça
55).

Devolvido
em 16/10/2018 por
motivo de ‘Mudouse’ (peças 63 e 65).
Nova
pesquisa
de
endereços juntada
às peças 66-68.
Devolvido
em 20/12/2018 por
motivo de ‘Ausente’
(peças 73 e 74).

Recebido em
18/4/2019
(peça
77).

Alegações de defesa/Razões
de justificativa/Solicitação de
Prorrogação de Prazo
Apresentado pedido de
prorrogação
de
prazo
em
12/11/2018 (peça 62), assinado
pelo Sr. Gladimir Chiele (OAB/RS
41.290).
Alegações
de
defesa
apresentadas em 26/11/2018 (peças
69-71), assinadas pelo Sr. Gladimir
Chiele (OAB/RS 41.290).
N/A

N/A

N/A

Recebido em
18/10/2018 (peça
57).

Alegações de Defesa:
Apresentadas em 1º/11/2018
(peça 58).

Recebido em
22/10/2018 (peça
54).

Alegações de Defesa:
Apresentadas em 5/11/2018
(peça 59).

Recebido em
17/10/2018 (peça
56).

Alegações de Defesa:
Apresentadas em 7/11/2018
(peças 60 e 61).

Cabe destacar que o Sr. Vilmar Kaiser, signatário do convênio tratado nestes autos, é o
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atual prefeito de Porto Xavier/RS, conforme dispõe a página do ente municipal
(https://www.portoxavier.rs.gov.br/site/conteudos/197-prefeito-e-vice-prefeito;
consultado
em
17/10/2020).
18. Em nova análise do feito, identificou-se que os documentos acostados às peças 62 e 69-71
(que seriam relativos ao pedido de prorrogação de prazo e à apresentação de alegações de defesa do
Sr. Vilmar Kaiser) foram assinados pelo Sr. Gladimir Chiele (OAB/RS 41.290) e inexiste nos autos
documentos que lhe outorgassem poderes para atuar nestes autos em nome do prefeito (peça 78, p. 4,
§§ 17-18).
19. Dessa forma, em 21/8/2019 propôs-se expedir comunicação ao Sr. Vilmar Kaiser, atual
prefeito de Porto Xavier/RS, informando-lhe que se faz necessário que ele promova a regularização
do Sr. Gladimir Chiele como seu representante no processo TC 010.789/2018-9, além de convalidar
os atos praticados por este último nos autos, constantes como peças 62 e 69-71 (relativos ao pedido de
prorrogação de prazo e à apresentação de alegações de defesa), sob pena de tais atos serem tidos
como inexistente, nos termos do art. 145 do RI/TCU (peça 78, p. 5).
20. Essa proposição foi acolhida pela ministra-relatora do processo em 5/9/2019 (peça 81).
21. Dessa forma, foram expedidas comunicações ao Sr. Vilmar Kaiser e lançado edital de
citação dirigida à empresa SOMED Distribuidora de Medicamentos Ltda. – ME, por esta última ter
quedado silente após citação (ver Quadro 1). As novas comunicações lançadas estão registradas no
quadro a seguir:
Quadro 2 – Comunicações efetuadas ao Sr. Vilmar Kaiser e à empresa SOMED Distribuidora de
Medicamentos Ltda. – ME após expedição de despacho da ministra-relatora em 5/9/2019 (peça 81).
Responsável

Sr. Vilmar Kaiser, na
condição de prefeito municipal
de Porto Xavier/RS (gestão
1º/1/2009 a 31/12/2012).

SOMED Distribuidora
de Medicamentos Ltda. - ME
(CNPJ: 10.213.520/0001-36),
representante legal Sr. Carlos
Alberto Feroldi.

Ofício
de
citação/audiência

Comunicaçã
o e Aviso de
Recebimento (AR)
Recebido em
26/11/2019 (peça
84).

Citação:
Ofício
9749/2019TCU/Secex-TCE, de
23/10/2019 (peça
83).
Edital de citação:
Publicado no DOU em 17/3/2020
(peças 85-86).

Alegações de defesa/Razões
de justificativa/Solicitação de
Prorrogação de Prazo
N/A

N/A

22. Observa-se que mesmo sendo devidamente notificados, nos termos da Resolução TCU
170/2004, o Sr. Vilmar Kaiser e a empresa SOMED Distribuidora de Medicamentos Ltda. – ME
quedaram silentes.
EXAME TÉCNICO
23. Os arrolados foram ouvidos em decorrência das cinco irregularidades transcritas abaixo
(peças 44, 48, 49, 50, 51 e 76):
Irregularidade 1: realização de despesas relativas a medicamentos constantes das notas fiscais 2578,
980, 2427 e 169, emitidas, respectivamente, pelas empresas Dimerios Comércio de Materiais Cirúrgicos Eireli
(CNPJ 74.127.473/0001-90), Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda. (CNPJ
10.268.780/0001-09), Prestomedi Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda. (CNPJ 10.749.915/0001-58) e
Somed Distribuidora de Medicamentos Ltda. (CNPJ 10.213.520/0001-36), sem que tenha havido comprovação
da entrega de produtos, nos valores correspondentes de R$ 58.836,34, R$ 35.798,21, R$ 5.196,67 e R$
26.018,82, nos locais de distribuição, para uso no sistema de saúde, realizando-se os pagamentos, nas datas
respectivas de 12/11/2010, 22/7/2011, 6/9/2011 e 18/11/2010, sem atendimento ao objeto previsto no Convênio
e sem que fossem registrados os números dos lotes e as datas de validade dos medicamentos nas notas fiscais
referentes a esses pagamentos, impedindo a sua rastreabilidade, incorrendo-se em desobediência às normas
emitidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, c/c o disposto na Lei 11.903/2009, não
restando comprovada a boa e regular aplicação dos recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde ao
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Município de Porto Xavier / RS;
Débito:
VALOR ORIGINAL
(R$)

DATA
OCORRÊNCIA

58.836,34

12/11/2010

26.018,82

18/11/2010

35.798,21

22/7/2011

5.196,67

6/9/2011

DA

Dispositivos violados: art. 70, Parágrafo único, da Constituição Federal; art. 93 do Decreto-Lei
200/1967; arts. 66 e 145 do Decreto 93.872/1986; arts. 54, incisos I e II, e 56 da Instrução Normativa –
MPOG/MF/CGU 127/2008; art. 13, inciso X, da Portaria – Anvisa 802/1998; Resolução – Anvisa/RDC 320, de
22/11/2002; Cláusulas Segunda, Item II, Quinta e Nona, Parágrafo Único, e Décima do Termo do Convênio
84/2009, Siconv 711933;
Condutas/Responsáveis:
Sr. Vilmar Kaiser, na condição de prefeito municipal de Porto Xavier/RS (gestão 1º/1/2009 a
31/12/2012): firmar o Termo do Convênio 84/2009, comprometendo-se, de conformidade com a sua Cláusula
Segunda, Item II, a executar o seu objeto, segundo os objetivos nele previstos, nos termos da legislação
pertinente, mas realizar despesas relativas a medicamentos constantes das notas fiscais 2578, 980, 2427 e 169,
emitidas, respectivamente, pelas empresas Dimerios Comércio de Materiais Cirúrgicos Eireli (CNPJ
74.127.473/0001-90), Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda. (CNPJ 10.268.780/0001-09),
Prestomedi Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda. (CNPJ 10.749.915/0001-58) e Somed Distribuidora
de Medicamentos Ltda. (CNPJ 10.213.520/0001-36), sem que tenha havido comprovação da entrega de
produtos, nos valores correspondentes de R$ 58.836,34, R$ 35.798,21, R$ 5.196,67 e R$ 26.018,82, nos locais
de distribuição, para uso no sistema de saúde, realizando-se os pagamentos, nas datas respectivas de
12/11/2010, 22/7/2011, 6/9/2011 e 18/11/2010, sem atendimento ao objeto previsto no Convênio e sem que
fossem registrados os números dos lotes e as datas de validade dos medicamentos nas notas fiscais referentes a
esses pagamentos, impedindo a sua rastreabilidade, incorrendo-se em desobediência às normas emitidas pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, c/c o disposto na Lei 11.903/2009, não restando
comprovada a boa e regular aplicação dos recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde ao Município
de Porto Xavier / RS.
Irregularidade 2: realização de despesa relativa aos medicamentos constantes da nota fiscal 4695,
emitida pela empresa Dimerios Comércio de Materiais Cirúrgicos Eireli (CNPJ 74.127.473/0001-90), sem que
tenha havido comprovação da entrega dos produtos, no valor de R$ 30.385,14, à Prefeitura Municipal de Porto
Xavier / RS, à respectiva Secretaria Municipal de Saúde ou a outra de suas unidades, realizando-se o
pagamento, em 18/4/2011, sem atendimento ao objeto previsto no Convênio, sem que tenha ocorrido a devida
liquidação das despesas, nos termos da Lei 4.320/1964 e do Decreto 93.872/1986, e sem que fossem registrados
os números dos lotes e as datas de validade dos medicamentos nas notas fiscais referentes a esse pagamento,
impedindo a sua rastreabilidade, incorrendo-se em desobediência às normas emitidas pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – Anvisa, c/c o disposto na Lei 11.903/2009, não restando comprovada a boa e regular
aplicação dos recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde ao Município de Porto Xavier / RS;
Débito:
VALOR ORIGINAL
DATA
DA
(R$)
OCORRÊNCIA
30.385,14

18/4/2011

Dispositivos violados: art. 70, Parágrafo único, da Constituição Federal; art. 93 do Decreto-Lei
200/1967; arts. 36, 42, 66 e 145 do Decreto 93.872/1986; arts. 54, incisos I e II, e 56 da Instrução Normativa –
MPOG/MF/CGU 127/2008; arts. 62 e 63, caput e § 2º, inciso III, da Lei 4.320/1964; art. 73, inciso II, alínea
‘b’, da Lei 8.666/1993; art. 13, inciso X, da Portaria – Anvisa 802/1998; Resolução – Anvisa/RDC 320, de
22/11/2002; Cláusulas Segunda, Item II, Quinta e Nona, Parágrafo Único, do Termo do Convênio 84/2009,
Siconv 711933;
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Condutas/Responsáveis:
Sr. Vilmar Kaiser, na condição de prefeito municipal de Porto Xavier/RS (gestão 1º/1/2009 a
31/12/2012): firmar o Termo do Convênio 84/2009, comprometendo-se, de conformidade com a sua Cláusula
Segunda, Item II, a executar o seu objeto, segundo os objetivos nele previstos, nos termos da legislação
pertinente, mas realizar despesa relativa aos medicamentos constantes da nota fiscal 4695, emitida pela
empresa Dimerios Comércio de Materiais Cirúrgicos Eireli (CNPJ 74.127.473/0001-90), sem que tenha havido
comprovação da entrega dos produtos, no valor de R$ 30.385,14, à Prefeitura Municipal de Porto Xavier / RS,
à respectiva Secretaria Municipal de Saúde ou a outra de suas unidades, realizando o pagamento, em
18/4/2011, sem atendimento ao objeto previsto no Convênio, sem que tenha ocorrido a devida liquidação das
despesas, nos termos da Lei 4.320/1964 e do Decreto 93.872/1986, e sem que tivessem sido registrados os
números dos lotes e as datas de validade dos medicamentos nas notas fiscais referentes a esse pagamento,
impedindo a sua rastreabilidade, incorrendo em desobediência às normas emitidas pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – Anvisa, c/c o disposto na Lei 11.903/2009, não restando comprovada a boa e regular
aplicação dos recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde ao Município de Porto Xavier / RS;
Empresa Dimerios Comércio de Materiais Cirúrgicos Eireli: receber, em 18/4/2011, da Prefeitura
Municipal de Porto Xavier / RS, pagamento relativo aos medicamentos constantes da nota fiscal 4695, de sua
emissão, sem que tenha ocorrido a devida liquidação da despesa, nos termos da Lei 4.320/1964 e do Decreto
93.872/1986, mediante comprovação da entrega dos produtos à Prefeitura Municipal de Porto Xavier / RS, à
respectiva Secretaria Municipal de Saúde ou a outra de suas unidades, restando sem comprovação o valor de
R$ 30.385,14, e sem que fossem registrados os números dos lotes e as datas de validade dos medicamentos nas
notas fiscais referentes a esse pagamento, impedindo a sua rastreabilidade, incorrendo essa empresa em
desobediência às normas emitidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, c/c o disposto na
Lei 11.903/2009.
Irregularidade 3: realização de despesas relativas a medicamentos constantes das notas fiscais 885 e
980, emitidas pela empresa Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda. (CNPJ
10.268.780/0001-09), sem que tenha havido comprovação da entrega de produtos, nos valores respectivos de
R$ 50.754,80 e R$ 4.500,00, à Prefeitura Municipal de Porto Xavier / RS, à respectiva Secretaria Municipal de
Saúde ou a outra de suas unidades, realizando-se os pagamentos, respectivamente, em 18/4/2011 e 22/7/2011,
sem atendimento ao objeto previsto no Convênio, sem que tenha ocorrido a devida liquidação das despesas, nos
termos da Lei 4.320/1964 e do Decreto 93.872/1986, e sem que fossem registrados os números dos lotes e as
datas de validade dos medicamentos nas notas fiscais referentes a esses pagamentos, impedindo a sua
rastreabilidade, incorrendo-se em desobediência às normas emitidas pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – Anvisa, c/c o disposto na Lei 11.903/2009, não restando comprovada a boa e regular aplicação dos
recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde ao Município de Porto Xavier / RS;
Débito:
VALOR ORIGINAL
DATA
DA
(R$)
OCORRÊNCIA
50.754,80

18/4/2011

4.500,00

22/7/2011

Dispositivos violados: art. 70, Parágrafo único, da Constituição Federal; art. 93 do Decreto-Lei
200/1967; arts. 36, 42, 66 e 145 do Decreto 93.872/1986; arts. 54, incisos I e II, e 56 da Instrução Normativa –
MPOG/MF/CGU 127/2008; arts. 62 e 63, caput e § 2º, inciso III, da Lei 4.320/1964; art. 73, inciso II, alínea
‘b’, da Lei 8.666/1993; art. 13, inciso X, da Portaria – Anvisa 802/1998; Resolução – Anvisa/RDC 320, de
22/11/2002; Cláusulas Segunda, Item II, Quinta e Nona, Parágrafo Único, do Termo do Convênio 84/2009,
Siconv 711933;
Condutas/Responsáveis:
Sr. Vilmar Kaiser, na condição de prefeito municipal de Porto Xavier/RS (gestão 1º/1/2009 a
31/12/2012): firmar o Termo do Convênio 84/2009, comprometendo-se, de conformidade com a sua Cláusula
Segunda, Item II, a executar o seu objeto, segundo os objetivos nele previstos, nos termos da legislação
pertinente, mas realizar despesas relativas a medicamentos constantes das notas fiscais 885 e 980, emitidas
pela empresa Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda. (CNPJ 10.268.780/0001-09), sem que
tenha havido comprovação da entrega de produtos, nos valores respectivos de R$ 50.754,80 e R$ 4.500,00, à
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Prefeitura Municipal de Porto Xavier / RS, à respectiva Secretaria Municipal de Saúde ou a outra de suas
unidades, realizando os pagamentos, respectivamente, em 18/4/2011 e 22/7/2011, sem atendimento ao objeto
previsto no Convênio, sem que tenha ocorrido a devida liquidação das despesas, nos termos da Lei 4.320/1964
e do Decreto 93.872/1986, e sem que tivessem sido registrados os números dos lotes e as datas de validade dos
medicamentos nas notas fiscais referentes a esse pagamento, impedindo a sua rastreabilidade, incorrendo-se
em desobediência às normas emitidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, c/c o disposto
na Lei 11.903/2009, não restando comprovada a boa e regular aplicação dos recursos transferidos pelo Fundo
Nacional de Saúde ao Município de Porto Xavier / RS;
Empresa Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda.: receber, respectivamente, em
18/4/2011 e 22/7/2011, da Prefeitura Municipal de Porto Xavier / RS, pagamentos relativos a medicamentos
constantes das notas fiscais 885 e 980, de sua emissão, sem que tenha ocorrido a devida liquidação da despesa,
nos termos da Lei 4.320/1964 e do Decreto 93.872/1986, mediante comprovação da entrega dos produtos à
Prefeitura Municipal de Porto Xavier / RS, à respectiva Secretaria Municipal de Saúde ou a outra de suas
unidades, restando sem comprovação os valores respectivos de R$ 50.754,80 e R$ 4.500,00, e sem que fossem
registrados os números dos lotes e as datas de validade dos medicamentos nas notas fiscais referentes a esse
pagamento, impedindo a sua rastreabilidade, incorrendo essa empresa em desobediência às normas emitidas
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, c/c o disposto na Lei 11.903/2009.
Irregularidade 4: realização de despesas relativas aos medicamentos constantes das notas fiscais 83 e
143, emitidas pela empresa Sobieski & Sobieski Ltda. (CNPJ 10.387.902/0001-86), sem que tenha havido
comprovação da entrega dos produtos, nos valores respectivos de R$ 7.768,20 e R$ 7.377,80, à Prefeitura
Municipal de Porto Xavier / RS, à respectiva Secretaria Municipal de Saúde ou a outra de suas unidades,
realizando-se os pagamentos, respectivamente, em 18/4/2011 e 22/7/2011, sem atendimento ao objeto previsto
no Convênio, sem que tenha ocorrido a devida liquidação das despesas, nos termos da Lei 4.320/1964 e do
Decreto 93.872/1986, e sem que fossem registrados os números dos lotes e as datas de validade dos
medicamentos nas notas fiscais referentes a esses pagamentos, impedindo a sua rastreabilidade, incorrendo-se
em desobediência às normas emitidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, c/c o disposto
na Lei 11.903/2009, não restando comprovada a boa e regular aplicação dos recursos transferidos pelo Fundo
Nacional de Saúde ao Município de Porto Xavier / RS;
Débito:
VALOR ORIGINAL
DATA
DA
(R$)
OCORRÊNCIA
7.768,20

18/4/2011

7.377,80

22/7/2011

Dispositivos violados: art. 70, Parágrafo único, da Constituição Federal; art. 93 do Decreto-Lei
200/1967; arts. 36, 42, 66 e 145 do Decreto 93.872/1986; arts. 54, incisos I e II, e 56 da Instrução Normativa –
MPOG/MF/CGU 127/2008; arts. 62 e 63, caput e § 2º, inciso III, da Lei 4.320/1964; art. 73, inciso II, alínea
‘b’, da Lei 8.666/1993; art. 13, inciso X, da Portaria – Anvisa 802/1998; Resolução – Anvisa/RDC 320, de
22/11/2002; Cláusulas Segunda, Item II, Quinta e Nona, Parágrafo Único, do Termo do Convênio 84/2009,
Siconv 711933;
Condutas/Responsáveis:
Sr. Vilmar Kaiser, na condição de prefeito municipal de Porto Xavier/RS (gestão 1º/1/2009 a
31/12/2012): firmar o Termo do Convênio 84/2009, comprometendo-se, de conformidade com a sua Cláusula
Segunda, Item II, a executar o seu objeto, segundo os objetivos nele previstos, nos termos da legislação
pertinente, mas realizar despesas relativas aos medicamentos constantes das notas fiscais 83 e 143, emitidas
pela empresa Sobieski & Sobieski Ltda. (CNPJ 10.387.902/0001-86), sem que tenha havido comprovação da
entrega de produtos, nos valores respectivos de R$ 7.768,20 e R$ 7.377,80, à Prefeitura Municipal de Porto
Xavier / RS, à respectiva Secretaria Municipal de Saúde ou a outra de suas unidades, realizando os
pagamentos, respectivamente, em 18/4/2011 e 22/7/2011, sem atendimento ao objeto previsto no Convênio, sem
que tenha ocorrido a devida liquidação das despesas, nos termos da Lei 4.320/1964 e do Decreto 93.872/1986,
e sem que tivessem sido registrados os números dos lotes e as datas de validade dos medicamentos nas notas
fiscais referentes a esse pagamento, impedindo a sua rastreabilidade, incorrendo-se em desobediência às
normas emitidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, c/c o disposto na Lei 11.903/2009,
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não restando comprovada a boa e regular aplicação dos recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde
ao Município de Porto Xavier / RS;
Empresa Sobieski & Sobieski Ltda.: receber, respectivamente, em 18/4/2011 e 22/7/2011, da Prefeitura
Municipal de Porto Xavier / RS, pagamentos relativos aos medicamentos constantes das notas fiscais 83 e 143,
de sua emissão, sem que tenha ocorrido a devida liquidação da despesa, nos termos da Lei 4.320/1964 e do
Decreto 93.872/1986, mediante comprovação da entrega dos produtos à Prefeitura Municipal de Porto Xavier /
RS, à respectiva Secretaria Municipal de Saúde ou a outra de suas unidades, restando sem comprovação os
valores respectivos de R$ 7.768,20 e R$ 7.377,80, e sem que fossem registrados os números dos lotes e as datas
de validade dos medicamentos nas notas fiscais referentes a esse pagamento, impedindo a sua rastreabilidade,
incorrendo essa empresa em desobediência às normas emitidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
– Anvisa, c/c o disposto na Lei 11.903/2009.
Irregularidade 5: realização de despesa relativa aos medicamentos constantes da nota fiscal 1264,
emitida pela empresa Somed Distribuidora de Medicamentos Ltda. (CNPJ 10.213.520/0001-36), sem que tenha
havido comprovação da entrega dos produtos, no valor de R$ 20.370,13, à Prefeitura Municipal de Porto
Xavier / RS, à respectiva Secretaria Municipal de Saúde ou a outra de suas unidades, realizando-se o
pagamento, em 25/4/2011, sem atendimento ao objeto previsto no Convênio, sem que tenha ocorrido a devida
liquidação da despesa, nos termos da Lei 4.320/1964 e do Decreto 93.872/1986, e sem que fossem registrados
os números dos lotes e as datas de validade dos medicamentos nas notas fiscais referentes a esse pagamento,
impedindo a sua rastreabilidade, incorrendo-se em desobediência às normas emitidas pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – Anvisa, c/c o disposto na Lei 11.903/2009, não restando comprovada a boa e regular
aplicação dos recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde ao Município de Porto Xavier / RS;
Débito:
VALOR ORIGINAL
DATA
DA
(R$)
OCORRÊNCIA
20.370,13

25/4/2011

Dispositivos violados: art. 70, Parágrafo único, da Constituição Federal; art. 93 do Decreto-Lei
200/1967; arts. 36, 42, 66 e 145 do Decreto 93.872/1986; arts. 54, incisos I e II, e 56 da Instrução Normativa –
MPOG/MF/CGU 127/2008; arts. 62 e 63, caput e § 2º, inciso III, da Lei 4.320/1964; art. 73, inciso II, alínea
‘b’, da Lei 8.666/1993; art. 13, inciso X, da Portaria – Anvisa 802/1998; Resolução – Anvisa/RDC 320, de
22/11/2002; Cláusulas Segunda, Item II, Quinta e Nona, Parágrafo Único, do Termo do Convênio 84/2009,
Siconv 711933;
Condutas/Responsáveis:
Sr. Vilmar Kaiser, na condição de prefeito municipal de Porto Xavier/RS (gestão 1º/1/2009 a
31/12/2012): firmar o Termo do Convênio 84/2009, comprometendo-se, de conformidade com a sua Cláusula
Segunda, Item II, a executar o seu objeto, segundo os objetivos nele previstos, nos termos da legislação
pertinente, mas realizar despesa relativa aos medicamentos constantes da nota fiscal 1264, emitidas pela
empresa Somed Distribuidora de Medicamentos Ltda. (CNPJ 10.213.520/0001-36), sem que tenha havido
comprovação da entrega dos produtos, no valor de R$ 20.370,13, à Prefeitura Municipal de Porto Xavier / RS,
à respectiva Secretaria Municipal de Saúde ou a outra de suas unidades, realizando o pagamento, em
25/4/2011, sem atendimento ao objeto previsto no Convênio, sem que tenha ocorrido a devida liquidação da
despesa, nos termos da Lei 4.320/1964 e do Decreto 93.872/1986, e sem que tivessem sido registrados os
números dos lotes e as datas de validade dos medicamentos nas notas fiscais referentes a esse pagamento,
impedindo a sua rastreabilidade, incorrendo-se em desobediência às normas emitidas pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – Anvisa, c/c o disposto na Lei 11.903/2009, não restando comprovada a boa e regular
aplicação dos recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde ao Município de Porto Xavier / RS;
Empresa Somed Distribuidora de Medicamentos Ltda.: receber, em 25/4/2011, da Prefeitura Municipal
de Porto Xavier / RS, pagamento relativo aos medicamentos constantes da nota fiscal 1264, de sua emissão,
sem que tenha ocorrido a devida liquidação da despesa, nos termos da Lei 4.320/1964 e do Decreto
93.872/1986, mediante comprovação da entrega dos produtos à Prefeitura Municipal de Porto Xavier / RS, à
respectiva Secretaria Municipal de Saúde ou a outra de suas unidades, restando sem comprovação o valor de
R$ 20.370,13, e sem que fossem registrados os números dos lotes e as datas de validade dos medicamentos nas
notas fiscais referentes a esse pagamento, impedindo a sua rastreabilidade, incorrendo essa empresa em
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desobediência às normas emitidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, c/c o disposto na
Lei 11.903/2009.

24. Todos os arrolados foram devidamente notificados nos termos da Resolução TCU
170/2004 (ver Quadros 1 e 2).
25. As empresas Sobieski & Sobieski Ltda., Medix Brasil Produtos Hospitalares e
Odontológicos Ltda. e Dimerios Comércio de Materiais Cirúrgicos Eireli apresentaram suas
alegações de defesa às peças 58, 59 e 60-61, respectivamente.
26. Por outro lado, a empresa Somed Distribuidora de Medicamentos Ltda. quedou silente.
27. Quanto ao Sr. Vilmar Kaiser, foram apresentados documentos em seu nome pelo Sr.
Gladimir Chiele (peças 62 e 69-71). Contudo não se localizou, nestes autos, qualquer procuração
assinada pelo prefeito outorgando poderes ao Sr. Gladimir (peça 78, p. 4, §§ 17-18), sendo esse fato
reconhecido pela ministra-relatora do feito (peça 81). O Sr. Vilmar foi notificado com vistas a sanear
essa falha (peças 83 e 84), contudo ao quedar silente o responsável deixou de convalidar os atos
praticados pelo Sr. Gladimir em seu nome.
28. De todo modo, apesar de os argumentos e documentos apresentados às peças 69-71 não
poderem, neste momento, ser reconhecidos formalmente como alegações de defesa, eles podem ser
analisados em respeito ao princípio da verdade material, nos termos do § 2º do art. 145 do RI/TCU,
devendo o Tribunal atestar a revelia do Sr. Vilmar Kaiser caso o instrumento procuratório não seja
apresentado até o julgamento de mérito desta TCE.
29. Assim, a partir dessas considerações iniciais, propor-se-á que o TCU declare revéis o Sr.
Vilmar Kaiser e a empresa Somed Distribuidora de Medicamentos Ltda., nos termos do art. 12, § 3°,
da Lei nº 8.443/1992.
30. Entretanto, cabe relembrar que as alegações de defesa apresentadas pelas empresas
Sobieski & Sobieski Ltda., Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda. e Dimerios
Comércio de Materiais Cirúrgicos Eireli se aproveitam a todos os arrolados no que concerne às
circunstâncias objetivas, conforme estabelece o art. 161 do RI/TCU.
31. A seguir efetua-se a análise dos argumentos/documentos apresentados às peças 69-71 e
das alegações de defesa acostadas às peças 58-61.
I – Argumentos e documentos apresentados pelo Sr. Gladimir Chiele em nome do Sr. Vilmar
Kaiser, na condição de prefeito municipal de Porto Xavier/RS (gestão 1º/1/2009 a 31/12/2012),
constantes às peças 69-71.
i) Preliminarmente manifesta seu entendimento pela desproporcionalidade e
extemporaneidade da instauração desta TCE (peça 69, p. 1-2). Afirma que somente em outubro de
2018 o prefeito foi pela primeira vez intimado a apresentar ‘defesa’ em face da instauração deste
processo (peça 69, p. 1).
32. Entende-se que o Tribunal não deve acolher esse argumento.
33. Pois apesar de as despesas impugnadas datarem de 2010 a 2011 (peça 5, p. 5, e peça 10,
p. 1 – Nota: apesar de a Nota Fiscal nº 1264 de R$ 20.370,13 da empresa Somed constar com data de
14/4/2013 à peça 10, p. 1, em verdade ela registra a data de 14/4/2011 à peça 6, p. 5) e esta TCE ter
sido instaurada em 25/5/2017 (peça 38, p. 1), verifica-se que desde 2015 o responsável vem sendo
notificado sobre as irregularidades apontadas, tendo sido alertado que o não saneamento dessas
acarretaria na instauração de tomada de contas especial (peça 14, p. 6, com Aviso de Recebimento na
peça 15, p. 4 e 7, e peça 38, p. 5). Dessa forma não se sustenta a afirmação de que o Sr. Vilmar foi
somente notificado em 2018 nem qualquer argumento pela existência de dificuldades para
apresentação de documentos comprobatórios agora, decorrido longo tempo da ocorrência dos fatos.
34. Ou seja, restou demonstrado que o responsável foi tempestivamente notificado pela
autoridade administrativa federal competente sobre as irregularidades identificadas, sendo cabível
exigir-lhe que produzisse e armazenasse, desde então, elementos de prova e de convicção que
pudessem ser apresentados posteriormente.
ii) Defende que a cobrança ao prefeito está ocorrendo apenas com base em indícios e
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presunções (peça 69, p. 2). Afirma que o ônus da prova incumbe a quem alega a ocorrência do
prejuízo ao Erário e atribui responsabilidade ao causador perante o Poder Judiciário (peça 69, p. 5).
Embora não se tenha efetivamente cumprido com a exigência técnica, afirma que houve a
distribuição dos medicamentos (peça 69, p. 2). Defende que não se pode presumir a ocorrência de
fraude tão somente porque está ausente o instrumento formal tido como ideal para comprovar a
distribuição dos remédios. Entende que outros meios de prova devem ser admitidos, sob pena de
prejuízo à ampla defesa, sendo que eventuais equívocos e irregularidades no controle de entrada e
saída de medicamentos no estoque do Município não são suficientes para que se efetue a cobrança
de todo o valor do então gestor (peça 69, p. 2).
35. Posiciona-se a favor de que o Tribunal não acolha esses argumentos.
36. De início é importante esclarecer que, da leitura de instrução preliminar e da
comunicação expedida (peças 44 e 51), verifica-se que o prefeito está sendo responsabilizado quanto
à caracterização de dano ao erário pelo fato de não ter restado comprovada a boa e regular
aplicação dos recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde em face da realização de despesas,
inerentes a aquisições de medicamentos, sem que houvesse a comprovação do recebimento dos
produtos e da entrega desses nos locais de distribuição para uso no Sistema Único de Saúde.
37. A ausência do número dos lotes em parte das notas fiscais dos medicamentos
supostamente adquiridos, a falta de registro da entrada/saída dos medicamentos pagos no Sistema de
Controle de Entrada e Saída (SEPIN), a não apresentação de registros fidedignos de controles pelo
município demonstrando a entrada/saída desses itens dos seus estoques, a falta de comprovação da
distribuição dos medicamentos aos locais de distribuição e aos usuários, além da não aprovação da
prestação de contas do gestor, apenas corroboram a conclusão de que não restou demonstrado a
entrega dos referidos produtos e a consecução dos objetivos do convênio, concluindo-se pela
ocorrência de dano ao erário.
38. Quanto a isso, cumpre relembrar que, na seara do Direito Financeiro, é cediço que cabe
aos gestores públicos demonstrar 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
nº 200/1967 e 66 e 145 do Decreto nº 93.872/1986. Ressalte-se que tais normativos dispõem que a
responsabilidade pela comprovação da boa e regular aplicação dos recursos públicos é pessoal, o que
impõe o ônus da prova aos gestores.
39. Nessa seara, a apuração de suas responsabilidades não se vincula à indicação de conduta
dolosa ou à demonstração de ocorrência de efetivo dano, já que os normativos regentes lhe obrigam a
comprovar a boa e regular aplicação dos recursos sob sua guarda, sendo que a omissão ou
negligência no cumprimento dessa obrigação induz à presunção de culpa e, portanto, o dever de
ressarcir o erário.
40. Também não guarda guarida qualquer alegação de que se esteja invertendo ou
distorcendo o ônus da prova. Ressalte-se que é pacífico o entendimento no TCU de que cabe aos
gestores demonstrar o nexo de causalidade entre o desembolso dos recursos recebidos e os
comprovantes de despesas apresentados (Acórdãos 8/2007-TCU-1ª Câmara, 41/2007-TCU-2ª
Câmara, 143/2006-TCU-1ª Câmara, 706/2003-TCU-2ª Câmara, 533/2002-2ª Câmara, 11/1997-TCUPlenário, 6942/2015-TCU-1ª Câmara, 6723/2015-TCU-1ª Câmara, 7580/2015-TCU-1ª Câmara,
8938/2015-TCU-2ª Câmara, 512/2016-TCU-2ª Câmara, 4720/2018-TCU-1ª Câmara, entre outros),
lhes competindo comprovarem a boa e regular aplicação dos recursos públicos por força do que
dispõe o art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal, assim como o art. 93 do Decreto-lei
200/1967, c/c os arts. 66 e 145 do Decreto 93.872/1986.
41. Como os pareceres físicos e financeiros do Ministério da Saúde destacam que não foram
apresentados documentos comprobatórios de despesas com o número e título do convênio, além de se
observar o descumprimento das fases de empenho, liquidação e pagamentos dessas despesas nos
termos da Lei nº 4.320/1964 (peça 5, p. 5, e peça 7, p. 2, § 1.1), entende-se que essas impropriedades
impõe o reconhecimento do Sr. Vilmar Kaiser como gestor e responsável pela administração dos
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recursos repassados, por ele ter sido o signatário do convênio (peça 2, p. 12) e ser apontado como
responsável pela execução do objeto em vistoria realizada in loco (peça 5, p. 4), tendo inclusive
reconhecido em depoimento que era o gestor do ajuste à época da sua assinatura (peça 22, p. 15).
42. Ademais, cumpre registrar que o TCU tem considerado que a omissão do número do lote
dos medicamentos vendidos contribuiu, decisivamente, para a impossibilidade da comprovação da
regular aplicação dos recursos, tendo se consolidado a jurisprudência do Tribunal pelo entendimento
de que a existência de nota fiscal, ainda que atestada, desacompanhada de qualquer evidência de
recebimento, é insuficiente para comprovar a regular aplicação dos recursos envolvidos. Nesse
sentido, apontam os Acórdãos 14.596/2019-1ª Câmara (Min. Walton Rodrigues), 818/2019-2ª Câmara
(Min. Subst. Marcos Bemquerer), 8.337/2018-2ª Câmara (Min. Augusto Nardes), 1.930/2016-Plenário
(Min. Benjamin Zymler), 5.161/2014-2ª Câmara (Min. Subst. Augusto Sherman) e 2.600/2012Plenário (Min. Ana Arraes).
43. Há ainda de se destacar, no caso em tela, ‘que nenhuma das notas fiscais, relativas às
despesas realizadas com recursos deste convênio, constou Termo de Recebimento dos materiais, com
a identificação do responsável por tal ação’, conforme registra o item 1.3 do Parecer Gescon nº 2646,
de 2/9/2013 (peça 7, p. 2). Essa constatação corrobora o relato de equipe de técnicos do Ministério da
Saúde que expediu o Relatório de Verificação in loco nº 7-1/2013 (peça 5), de 31/5/2013:
‘No tocante ao cumprimento da fase de empenho, liquidação e pagamento das despesas que foram
realizadas, não foi observado o que preceitua a Lei n° 4.320/64.
Verificamos que não constava das notas fiscais, apresentadas como comprobatórias das despesas
realizadas, termo de recebimento do medicamentos nelas arrolados’ (peça 5, p. 5)

44. Ressalte-se que, no caso em tela, o Sr. Gladimir Chiele apresentou, em nome do Sr. Vilmar
Kaiser, documentos que considera suficientes para demonstrar o correto recebimento e distribuição
dos medicamentos (peça 69, p. 12-43, peça 70, p. 1-61, e peça 71, p. 1-33). Contudo, desde já se
adianta, como conclusão de análise efetuada e que será apresentada adiante nesta instrução, que
esses documentos não se prestam a demonstrar o correto uso dos recursos envolvidos.
iii) Afirma que em nenhum momento foi perquirida efetiva responsabilidade concreta do
Prefeito que comprovasse má-fé na execução do Convênio (peça 69, p. 2). Defende que a boa-fé se
presume e a má-fé deve ser comprovada (peça 69, p. 3). Defende a ausência de má-fé do Prefeito
(peça 69, p. 4). Entende que inexiste qualquer elemento que indique ato doloso ou culposo praticado
pelo Prefeito (peça 69, p. 3). Traz trechos de decisões do Tribunal de Justiça do Estado pela qual
entendeu que não havia como imputar à prefeito municipal débito algum, salvo inaceitável
responsabilização objetiva (peça 69, p. 3) e que para imputar a agentes públicos despesa realizada
não basta a prova da ilegalidade sendo necessário demonstrar dolo ou culpa (peça 69, p. 4). Ou seja,
deve ser demonstrado a responsabilidade subjetiva do administrador público (peça 69, p. 4).
45.
Entende-se que o Tribunal deve rejeitar esses argumentos.
46. Pois, conforme já explicado na análise precedente, a responsabilidade pela comprovação
da boa e regular aplicação dos recursos públicos é pessoal, o que impõe o ônus da prova aos
gestores, em obediência ao disposto nos arts. 70, parágrafo único, da Constituição Federal, 93 do
Decreto-Lei nº 200/1967 e 66 e 145 do Decreto nº 93.872/1986. Nessa seara, a apuração de suas
responsabilidades não se vincula à indicação de conduta dolosa ou à demonstração de ocorrência de
efetivo dano, já que os normativos regentes lhe obrigam a comprovar a boa e regular aplicação dos
recursos sob sua guarda, sendo que a omissão ou negligência no cumprimento dessa obrigação induz
à presunção de culpa e, portanto, o dever de ressarcir o erário.
47. No caso em tela, a responsabilidade do Sr. Vilmar perante o TCU é de natureza subjetiva,
caracterizada mediante a presença de simples culpa stricto sensu, sendo desnecessária a
demonstração de conduta dolosa ou má-fé do gestor para que ele seja instado a ressarcir os prejuízos
que tenha causado ao erário. Ressalte-se que sua responsabilização restou demonstrada em instrução
que originou a sua citação (peça 44), por meio da caracterização da existência de dano e do nexo
causal entre este e a conduta culposa do Sr. Vilmar (peça 44, p. 5-11, §§ 21-33, p. 19-23).
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iv) Argumenta que, tratando-se de procedimento de controle das finanças públicas, do
qual pode surgir um título executivo extrajudicial, inevitavelmente existe um prazo para a
constituição do crédito, não sendo razoável cogitar que o gestor público daquele quadriênio
permaneça obrigado a provar que aplicou adequadamente verbas públicas tantos anos após a
execução do Convênio (peça 69, p. 5). Acusa que há flagrante ataque aos princípios da segurança
jurídica e da ampla defesa, bases do ordenamento jurídico (peça 69, p. 5). Afirma que a exceção
constitucional à regra da prescritibilidade pressupõe o exercício da Jurisdição e a efetiva prova do
prejuízo ao Erário e da responsabilidade do seu causador, sendo esses ônus de quem pleiteia (peça
69, p. 5). Entende que a não sujeição da atuação do TCU a limite temporal conduziria a situações
de profunda e grave perplexidade, contrárias ao Estado de Direito (peça 69, p. 6). Como exemplo,
registra que o Decreto 20.910/1932, o Código Tributário, a Lei de Improbidade Administrativa e a
Lei 9.873/1999 preveem a incidência de prescrições em cinco anos (peça 69, p. 6-7). Defende que
não há motivo bastante para distinguir a hipótese dos autos ao das regras específicas similares, em
que a Administração possui o prazo de 5 anos para apurar infrações, ou mesmo da regra geral que
impõe o prazo de 5 anos para as ações dos administrados contra a Administração (peça 69, p. 7).
48.
Entende-se que o Tribunal deve rejeitar esses argumentos.
49. A uma, deve-se relembrar que os débitos tratados nesta TCE remetem ao período de 2010
a 2011, ínterim no qual o Sr. Vilmar respondia como gestor dos recursos do convênio. Por isso ele foi
instado a restituir o dano caracterizado, tendo o pronunciamento por sua citação sido expedido em
27/9/2018 (peças 44-46).
50. A duas, o Tribunal tem considerado imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário
(Súmula TCU 282). Esse entendimento tem prevalecido, até o momento, em consolidada
jurisprudência do TCU aplicável a processos de tomada de contas especial voltados ao ressarcimento
de valores, inclusive para aqueles nos quais não houve comprovação da correta utilização de recursos
públicos:
SÚMULA TCU 282:
As ações de ressarcimento movidas pelo Estado contra os agentes causadores de danos ao erário são
imprescritíveis.

51. Quanto à manutenção desse entendimento, também se mostra oportuno reproduzir os
seguintes trechos do voto condutor do Acórdão 5236/2020-1ª Câmara, da lavra do eminente Ministro
Benjamin Zymler, em que a tese da imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário foi objeto
de análise à luz de recente entendimento proferido pelo STF, o qual foi firmado no julgamento do
Recurso Extraordinário (RE) 636886/AL, com repercussão geral (tema 899):
‘12. Enfatizo que estou aplicando a jurisprudência atual desta Corte de Contas sobre a matéria,
consolidada na Súmula 282, para a prescrição do débito apurado e, no que tange à eventual aplicação de
sanções, no incidente de uniformização de jurisprudência apreciado pelo Acórdão 1.441/2016-Plenário, que
adotou o prazo geral de prescrição indicado no art. 205 do Código Civil. Não desconheço que recentemente o
Supremo Tribunal Federal, no âmbito do RE 636886/AL, fixou o seguinte enunciado para o Tema 899: ‘É
prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas’. Não obstante
essa respeitável decisão, ainda pairam diversas dúvidas sobre a matéria, pois é possível a conclusão de que a
deliberação não tratou da prescrição do processo de controle externo levado a cabo perante o Tribunal de
Contas da União, mas sim da prescrição intercorrente ocorrida durante a fase de execução do acórdão
condenatório do Tribunal. [...].
15. Com base nessa possível interpretação, a matéria decidida no aludido feito não teria nenhuma
repercussão de ordem prática e jurídica na presente tomada de contas especial, cujo título executivo
extrajudicial ainda não se formou. Caso a AGU, na execução de eventual decisão condenatória proferida neste
feito, deixe de adotar as medidas pertinentes dentro do prazo de cinco anos, aí sim haverá a aplicação da tese
emanada no RE 636886, com o reconhecimento da prescrição intercorrente da ação de ressarcimento ao erário
fundada em decisão de Tribunal de Contas (a ação de execução fiscal), pela hipotética inação da Fazenda
Pública.
16. Ainda que se interprete que a decisão do STF seja também aplicável à tramitação do processo
de controle externo no âmbito do TCU, exsurgem outras diversas questões fundamentais para que esta Corte de
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Contas estabeleça novo tratamento acerca da prescrição do débito e da pretensão punitiva, em particular qual
seria o dies a quo (data de ocorrência do fato irregular ou data do seu conhecimento pelo TCU) e as hipóteses
de interrupção da prescrição.
17. Diante de todas as dúvidas ainda existentes sobre a decisão do STF no âmbito do RE 636886,
opto por aplicar ao caso em exame a jurisprudência do TCU então existente, que se fundamenta no art. 37, §
5º, da Constituição Federal, no que tange ao ressarcimento do prejuízo, e no art. 205 da Lei 10.406/2002
(Código Civil), no que se refere à pretensão punitiva.’

v) Aduz que os medicamentos foram efetivamente adquiridos e distribuídos, defendendo
ter ocorrido, em virtude de erro, algumas impropriedades formais na execução, como deficiente
alimentação de sistema que demonstra a entrega dos medicamentos (peça 69, p. 8). Afirma que
ocorreu sim, destinação dos remédios e que a falha ocorreu devido à falta de capacitação de
servidores em operacionalizar o sistema informatizado. Sendo assim, o problema é
predominantemente técnico e não jurídico, estritamente (peça 69, p. 8). Informa que a entrega dos
medicamentos ocorreu e a mesma foi anotada em registros manuais supostamente atualizados no
sistema complementando que ‘As testemunhas ouvidas na Sindicância Administrativa foram
uníssonas ao afirmar que os medicamentos foram entregues na farmácia e que houve a correta
distribuição dos mesmos. O que ocorreu equivocadamente foi um erro de atualização ou
alimentação do sistema informatizado utilizado pela farmácia central’ (peça 69, p. 8). Os
documentos decorrentes dessa sindicância registram também que os medicamentos ‘eram recebidos
diretamente na farmácia da Secretaria da Saúde’, sendo que ‘o programa SEPIN não foi
alimentado corretamente pela Secretaria, quem elaborou a Licitação e os contratos foi o setor
competente da Prefeitura, não tendo conhecimento tanto do Edital, bem como do Contrato, quem
assinou foi o Prefeito Municipal da época’ (peça 69, p. 9). Também restou enunciado, nesta
apuração, que ‘alguns atendentes da farmácia, na época não tinham qualificação do sistema de
informática para a utilização de lançamento dos medicamentos de controle de entradas e saídas’ e
que ‘os servidores não lançavam no sistema anotavam em uma folha e depois era repassado a quem
lançava, que é sempre conferido o vencimento dos medicamentos no recebimento’ (peça 69, p. 9).
Apresenta diversas anotações manuscritas que registram os controles efetuados sobre os
medicamentos (peça 69, p. 12-43, peça 70, p. 1-61, e peça 71, p. 1-33).
52.
Entende-se que o Tribunal deve rejeitar esses argumentos e considerar insuficientes os
documentos apresentados.
53. Antes de iniciar a análise, cumpre registrar que o relatório final da sindicância
referenciada durante a argumentação apresentada encontra-se acostada à peça 22.
54. Ademais, faz-se oportuno relembrar que o TCU tem considerado que a omissão do número
do lote dos medicamentos vendidos contribuiu, decisivamente, para a impossibilidade da
comprovação da regular aplicação dos recursos, tendo se consolidado a jurisprudência pelo
entendimento de que a existência de nota fiscal, ainda que atestada, desacompanhada de qualquer
evidência de recebimento, é insuficiente para comprovar a regular aplicação dos recursos envolvidos.
Nesse sentido, apontam os Acórdãos 14.596/2019-1ª Câmara (Min. Walton Rodrigues), 818/2019-2ª
Câmara (Min. Subst. Marcos Bemquerer), 8.337/2018-2ª Câmara (Min. Augusto Nardes), 1.930/2016Plenário (Min. Benjamin Zymler), 5.161/2014-2ª Câmara (Min. Subst. Augusto Sherman) e
2.600/2012-Plenário (Min. Ana Arraes).
55. Dessa forma, cabe ao gestor apresentar elementos probatórios de recebimento e
distribuição, pela municipalidade, dos medicamentos pagos à época. Nesse sentido, foram
apresentadas diversas anotações manuscritas que, no entender do Sr. Gladimir, atestariam o
recebimento e distribuição dos medicamentos (peça 69, p. 12-43, peça 70, p. 1-61, e peça 71, p. 1-33).
Contudo entende-se que os documentos apresentados não podem ser utilizados como evidência pelos
seguintes motivos:
a) tratam-se de registros manuscritos sem demonstração de autoria e sem comprovação de
sua origem. Ademais, existe o agravante que tais registros foram apresentados em nome do Sr. Vilmar
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Kaiser, mas desacompanhados de procuração assinada pelo prefeito outorgando poderes a algum
representante (ver parágrafos 27-29);
b) a totalidade dos registros apresentam informações que parecem se referir a possíveis
distribuições (dispensação) de quantitativos de remédios a localidades/unidades de saúde para serem
destinados a pacientes (remetendo a possíveis nomes de localidades/unidades e de pessoas). Contudo
esses registros não se fazem acompanhados de qualquer assinatura atestando que os medicamentos
referenciados foram efetivamente distribuídos às mencionadas localidades ou aos pacientes
nominados. Ressalte-se que seria perfeitamente exigível que os referidos pacientes tivessem que
assinar algum tipo de recibo comprobatório para retirar medicamentos dessas localidades/unidades,
contudo nenhum documento nesse sentido foi apresentado;
c) tais documentos não se fazem acompanhados de qualquer informação que correlacione
os quantitativos de remédios referenciados nas notas fiscais pagas e os novos registros apresentados,
inviabilizando identificar se as notas fiscais apontadas nesta TCE se encontram contempladas por
esses registros, o que impossibilita reconhecer o nexo de causalidade entre as despesas efetuadas
(relação de remédios pagos e de seus quantitativos constantes das notas fiscais) e o efetivo
recebimento/distribuição dos remédios; e
d) esses documentos rementem a registros aparentemente efetuados nos dias 1, 2, 3, 4, 8,
9, 10, 15, 16, 18 e 19 do mês de agosto de 2011, dias 8, 10, 17, 21, 22, 24, 25 e 31 de maio de 2012,
dias 5, 11, 14, 18, 21, 25, 26 e 28 de junho de 2012, dias 2, 3, 11, 16, 19, 23, 24 e 26 de julho de 2012,
dias 6, 7, 9, 13, 14, 15, 20, 23 e 28 de agosto de 2012, além dos dias 4, 6, 11, 25 e 27 de setembro de
2012. Contudo as notas fiscais contestadas referem-se a medicamentos pagos e supostamente
entregues no período de novembro de 2010 a setembro de 2011 (peça 28 e peça 44, p. 8), ou seja, a
maioria dos registros remetem a fatos ocorridos mais de um ano após o suposto recebimento dos
remédios pela secretaria de saúde municipal, o que cria óbices em reconhecer possível nexo de
causalidade entre quase a totalidade das despesas efetuadas e os registros apresentados.
56. Assim, considerando todo o exposto, posiciona-se pelo não acolhimento dos documentos
apresentados como demonstrativos do efetivo recebimento e distribuição dos remédios.
v) Afirma que sindicância instaurada no âmbito do município apontou a
responsabilidade do Sr. Sérgio Antônio Alves dos Santos, na condição de Secretário Municipal de
Saúde, e dos servidores/funcionários da secretaria pelos equívocos ocorridos (peça 69, p. 8-9).
57. Quanto a esse argumento, cumpre destacar o princípio da independência das instâncias,
tendo o TCU competência constitucional e jurisdicional (artigos 70 a 73 da Constituição Federal) que
lhe facultam examinar de forma irrestrita a gestão dos recursos públicos federais, inclusive nas
circunstâncias em que as irregularidades já tenham sido apuradas em outras instâncias
administrativas ou judiciais.
58. À luz desse princípio, o TCU exerce sua jurisdição de forma independente, gozando de
competências próprias instituídas pela Constituição Federal e pela Lei 8.443/1992.
59. Ademais, entende-se que as responsabilidades demonstradas no âmbito da fase externa
desta TCE (peça 44, p. 5-11, §§ 21-33) constituem-se de elementos suficientes para impor o
ressarcimento do dano caracterizado aos arrolados neste processo.
vi) Por fim, requer o recebimento desses argumentos como alegações de defesa, a
declaração de prescrição desta TCE e a declaração de inexistência da irregularidade apontada
(peça 69, p. 10-11).
60. Posiciona-se pela não acolhimento desses pedidos em face das análises já apresentadas.
II – Alegações de defesa da empresa Sobieski e Sobieski Ltda. - ME (peça 58).
i) Alega que não tinha conhecimento da necessidade de incluso dos lotes de
medicamentos nas notas fiscais emitidas e que o contrato celebrado com o município de Porto
Xavier/RS foi cumprido integralmente com a entrega de todos os medicamentos, por isso não há que
se falar em irregularidade ou de penalidades (peça 58, p. 2). Defende que a empresa não tinha
qualquer acompanhamento ou controle sob a inclusão das entradas e saídas dos medicamentos no
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sistema do município, o que cabia somente a esse (peça 58, p. 3). Informa que após tomar
conhecimento da necessidade de inclusão do número dos lotes nas notas fiscais emitiu a Nota Fiscal
nº 0143 já constando o número do lote (peça 3, p. 5). Afirma que responde à Anvisa pelo fato de as
notas fiscais não constarem com o número do lote, ‘porém temos conhecimento que caso constasse
etiqueta de identificação nas embalagens dos medicamentos ficava desobrigado de constar nas notas
o número do lote, e viemos informar que nossos medicamentos estavam constando referida
identificação dos lotes nas embalagens’ (peça 58, p. 4). Defende que ‘a empresa não pode responder
solidariamente com o prefeito da época, sendo que a empresa entregou os medicamentos, sendo que
metade deles constou na nota fiscal o número de lote, quem deve responder pela destinação dos
medicamentos é o prefeito, secretários, farmacêuticos e demais servidores que participavam do ciclo
de recebimento e destinação dos medicamentos’ (peça 58, p. 5).
61. Entende-se que o TCU deve rejeitar essas alegações, pois os argumentos trazidos não
afastam a responsabilidade da empresa quanto ao dano que lhe foi atribuído solidariamente. Nesse
sentido, serão reapresentadas análises já efetuadas nesta instrução, mas contextualizadas à conduta
da empresa Sobieski e Sobieski Ltda. - ME.
62. De início é importante esclarecer que a empresa não está sendo responsabilizada pelo
descumprimento dos normativos da Anvisa que determinam a necessidade de as notas fiscais das
empresas distribuidoras de medicamentos registrarem o número dos lotes de medicamentos e produtos
farmacêuticos.
63. Das leituras da instrução preliminar (peça 44) e da comunicação efetuada à empresa
(peça 48), extrai-se que o principal motivo que deu origem à sua citação decorre de ela ter recebido
pagamentos relativos à compra de medicamentos que não restaram comprovadamente entregues ao
município. A conduta da empresa e o nexo causal entre essa o acometimento do dando restou
caracterizado por ela ter emitido notas fiscais com vistas a justificar/permitir o recebimento de
pagamentos sem que tenha ocorrido contraprestação de serviços ou fornecimento de material. Tendo,
portanto, concorrido para o cometimento do dano apurado.
64. Cabe destacar que a responsabilidade solidária atribuída à empresa advém da
irregularidade no recebimento de pagamentos apontados como indevidos, sendo tal situação prevista
pelo art. 16, § 2°, inciso ‘b’, e inciso III, alínea ‘c’, da Lei 8443/1992, c/c art. 209, §§ 5°, inciso II, e
6º, inciso II, do Regimento Interno do TCU.
65. Ressalte-se que a ausência do número dos lotes em parte das notas fiscais dos
medicamentos supostamente adquiridos, a falta de registro da entrada/saída dos medicamentos pagos
no Sistema de Controle de Entrada e Saída (SEPIN), a não apresentação de registros fidedignos de
controles pelo município demonstrando a entrada/saída desses itens dos seus estoques, a falta de
comprovação da distribuição dos medicamentos aos locais de distribuição e aos usuários, além da
não aprovação da prestação de contas do gestor, apenas corroboram a conclusão de que não restou
demonstrado a entrega dos referidos produtos e a consecução dos objetivos do convênio, concluindose pela ocorrência de dano ao erário.
66. Observa-se que é nesse mesmo sentido que a jurisprudência do TCU tem se posicionado
quando verificada a falta de comprovação do recebimento de medicamentos (especialmente diante da
desobediência ao art. 13, inciso X, da Portaria – Anvisa 802, de 8/10/1998, e/ou da Resolução –
Anvisa/RDC 320, de 22/11/2002), dando causa à responsabilização solidária das empresas
destinatárias dos respectivos pagamentos (Acórdãos 2544/2017-Plenário, 1541/2016-TCU-Plenário,
1600/2011-Plenário, 1358/2011-Plenário, 1267/2011-Plenário, 2266/2013-1ª Câmara, 6746/2013-1ª
Câmara, 7445/2013-1ª Câmara, 1890/2017-1ª Câmara, 4720/2018-1ª Câmara, 4991/2018-1ª Câmara,
dentre outros).
67. Em grande parte dessas decisões, o TCU considerou que a omissão do número do lote dos
medicamentos vendidos contribuiu, decisivamente, para a impossibilidade da comprovação da regular
aplicação dos recursos, tendo se consolidado a jurisprudência do Tribunal pelo entendimento de que
a existência de nota fiscal, ainda que atestada, desacompanhada de qualquer evidência de
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recebimento, é insuficiente para comprovar a regular aplicação dos recursos envolvidos. Nesse
sentido, apontam os Acórdãos 14.596/2019-1ª Câmara (Min. Walton Rodrigues), 818/2019-2ª Câmara
(Min. Subst. Marcos Bemquerer), 8.337/2018-2ª Câmara (Min. Augusto Nardes), 1.930/2016-Plenário
(Min. Benjamin Zymler), 5.161/2014-2ª Câmara (Min. Subst. Augusto Sherman) e 2.600/2012Plenário (Min. Ana Arraes).
68. Há ainda de se destacar, no caso em tela, ‘que nenhuma das notas fiscais, relativas às
despesas realizadas com recursos deste convênio, constou Termo de Recebimento dos materiais, com
a identificação do responsável por tal ação’, conforme registra o item 1.3 do Parecer Gescon nº 2646,
de 2/9/2013 (peça 7, p. 2). Essa constatação corrobora o relato de equipe de técnicos do Ministério da
Saúde que expediu o Relatório de Verificação in loco nº 7-1/2013 (peça 5), de 31/5/2013:
‘No tocante ao cumprimento da fase de empenho, liquidação e pagamento das despesas que foram
realizadas, não foi observado o que preceitua a Lei n° 4.320/64.
Verificamos que não constava das notas fiscais, apresentadas como comprobatórias das despesas
realizadas, termo de recebimento do medicamentos nelas arrolados’ (peça 5, p. 5)

69. Quanto à mencionada Nota Fiscal nº 0143 (cópia constante à peça 6, p. 4, e à peça 13, p.
8), de fato ela não é referenciada no âmbito do Parecer Financeiro nº 102 de 22/8/2016 (peça 10)
como não tendo registrado a identificação dos números dos lotes (a relação dessas notas consta da
peça 10, p. 1).
70. Entretanto, ela consta do débito em virtude de não terem sido apontados evidências de
recebimento dos respectivos produtos constantes da nota, principalmente devido à ausência de
registro de entrada e saída dos referidos medicamentos nos estoques do município por meio do
Sistema de Controle de Entrada e Saída (SEPIN), bem como não ter sido comprovado a sua
distribuição no período examinado (peça 10, p. 2, itens ‘3.a’ e ‘3.b’), sendo que a responsabilidade
solidária da empresa decorre justamente da não demonstração da entrega dos produtos.
71. Logo, não há como afastar a responsabilidade solidária da empresa arrolada.
ii) Solicita o arquivamento da TCE (peça 58, p. 4), contudo caso ‘não seja o
entendimento pela improcedência da devolução dos valores dos medicamentos com relação a
empresa, que seja, a empresa condenada subsidiariamente a devolução dos valores com relação ao
Sr. Vilmar Kaiser’ (peça 58, p. 5).
72. Conforme depreende-se das análises efetuadas anteriormente, entende-se que restou
caracterizado a responsabilidade solidária da empresa e do prefeito quanto à parte do dano apurado.
III – Alegações de defesa da empresa MEDIX BRASIL Produtos Hospitalares e
Odontológicos Ltda. - ME (peça 59).
i) Afirma que a presente TCE encontra-se prescrita devido a contagem de tempo,
decorridos mais de sete anos. E caso o entendimento não seja pela prescrição com relação ao todo
aqui discutido, pelo menos com relação a qualquer tipo de multa deve ser aplicada a prescrição, não
cabendo a aplicação de multa por ter se passado mais de sete anos (peça 59, p. 3).
73. Posiciona-se pela rejeição dessa preliminar.
74. Observa-se não ter se completado um prazo igual ou superior a dez anos contado a partir
da ocorrência do pagamento à empresa em 2011 até a emissão do pronunciamento da Secex-TCE pela
citação dos responsáveis, em 27/9/2018 (peças 44-46).
75. Ou seja, não se concretizou a prescrição da pretensão punitiva no âmbito do TCU, visto se
encontrar consolidado o entendimento de que essa pretensão se subordina 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 (Acórdão
1441/2016-TCU-Plenário).
76. Ademais, o Tribunal tem considerado imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário
(Súmula TCU 282). Esse entendimento tem prevalecido, até o momento, em consolidada
jurisprudência do TCU aplicável a processos de tomada de contas especial voltados ao ressarcimento
de valores, inclusive para aqueles nos quais não houve comprovação da correta utilização de recursos
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públicos, conforme já exposto nos parágrafos 50-51 desta instrução.
77. Portanto, não prospera a argumentação preliminar da empresa de ocorrência de
prescrição para apuração e ressarcimento dos danos originalmente caracterizados nesta TCE.
ii) Defende a ocorrência de ilegitimidade passiva da empresa no processo e sua exclusão
do mesmo (peça 59, p. 3). A empresa aduz que todos os procedimentos que deram origem à sua
contratação até à efetiva entrega dos medicamentos ocorreram de forma correta e observando as
diretrizes determinadas pela legislação (peça 59, p. 4). Defende que firmou contrato com o
município, e não com o Ministério da Saúde, por isso não poderia ser chamada aos autos em face de
possível descumprimento de termos do convênio ou de legislação relativa à não aprovação das
contas do prefeito. Ou seja, ela responderia apenas perante ao município, junto ao qual assumiu
obrigações contratuais. Por isso solicita sua exclusão deste processo (peça 59, p. 4). Apesar de
reconhecer que a Nota Fiscal nº 885 foi emitida sem a identificação dos lotes de medicamentos, a
empresa defende que esses itens foram entregues de acordo com as quantidades e especificações
descritas. Reconhece que a referida nota foi emitida sem a identificação dos lotes dos
medicamentos, mas afirma que constavam nas caixas o número de lotes e prazo de validade (peça
59, p. 5). Afirma que após ter tido conhecimento da falha, as notas seguintes foram emitidas com a
identificação dos lotes dos medicamentos, conforme pode se verificar na Nota Fiscal nº 980 (peça
59, p. 5). Afirma que o município fez a conferência dos produtos, atestando a sua entrega (peça 59,
p. 5-6). Traz ainda argumentos com vistas a concluir que a rastreabilidade de medicamentos é
atualmente um tema muito discutido por meio da Anvisa, sendo que a mesma se encontra em fase
de implantação (peça 59, p. 6-7). Afirma que não se aplica qualquer punição à empresa pelo simples
fato de não constar o número de lote nas notas fiscais, por a mesma ter a identificação nas
embalagens (peça 59, p. 8). Informa que os medicamentos não têm necessariamente que ser
adquiridos exclusivamente dos laboratórios, os mesmos podem ser adquiridos de outras
distribuidoras (peça 59, p. 12). Que os depoimentos constantes do relatório de sindicância
confirmam o recebimento dos medicamentos (peça 59, p. 13-14). Também esclarece que não poderia
assumir responsabilidades por possíveis falhas de controle do munícipio ou pela não aprovação de
suas contas e que, portanto, não caberia ao TCU aplicar-lhe qualquer punição. Remete ainda ao
relatório de controle de estoque dos produtos farmacêuticos que seria de responsabilidade do
município (peça 59, p. 14-15). Alega que o convênio não previa esses controles, que a apuração de
punição caberia somente à Anvisa e que inexiste lei específica determinando a inclusão dos lotes de
medicamentos em notas fiscais (peça 59, p. 15-20).
78. Entende-se que o TCU deve rejeitar as alegações apresentadas e o pedido de exclusão da
empresa da relação processual, pois os argumentos trazidos não afastam sua responsabilidade quanto
à irregularidade tratada nestes autos. Nesse sentido, serão reapresentadas análises já efetuadas nesta
instrução, mas contextualizadas à conduta da empresa MEDIX BRASIL Produtos Hospitalares e
Odontológicos Ltda. - ME.
79. De início é importante esclarecer que a empresa não está sendo responsabilizada pelo
descumprimento dos normativos da Anvisa que determinam a necessidade de as notas fiscais das
empresas distribuidoras de medicamentos registrarem o número dos lotes de medicamentos e produtos
farmacêuticos.
80. Das leituras da instrução preliminar (peça 44) e da comunicação efetuada à empresa
(peça 49), extrai-se que o principal motivo que deu origem à sua citação decorre de ela ter recebido
pagamentos relativos à compra de medicamentos que não restaram comprovadamente entregues ao
município. A conduta da empresa e o nexo causal entre essa o acometimento do dando restou
caracterizado por ela ter emitido notas fiscais com vistas a justificar/permitir o recebimento de
pagamentos sem que tenha ocorrido contraprestação de serviços ou fornecimento de material. Tendo,
portanto, concorrido para o cometimento do dano apurado.
81. Cabe destacar que a responsabilidade solidária atribuída à empresa advém da
irregularidade no recebimento de pagamentos apontados como indevidos, sendo tal situação prevista
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pelo art. 16, § 2°, inciso ‘b’, e inciso III, alínea ‘c’, da Lei 8443/1992, c/c art. 209, §§ 5°, inciso II, e
6º, inciso II, do Regimento Interno do TCU.
82. Ressalte-se que a ausência do número dos lotes em parte das notas fiscais dos
medicamentos supostamente adquiridos, a falta de registro da entrada/saída dos medicamentos pagos
no Sistema de Controle de Entrada e Saída (SEPIN), a não apresentação de registros fidedignos de
controles pelo município demonstrando a entrada/saída desses itens dos seus estoques, a falta de
comprovação da distribuição dos medicamentos aos locais de distribuição e aos usuários, além da
não aprovação da prestação de contas do gestor, apenas corroboram a conclusão de que não restou
demonstrado a entrega dos referidos produtos e a consecução dos objetivos do convênio, concluindose pela ocorrência de dano ao erário.
83. Observa-se que é nesse mesmo sentido que a jurisprudência do TCU tem se posicionado
quando verificada a falta de comprovação do recebimento de medicamentos (especialmente diante da
desobediência ao art. 13, inciso X, da Portaria – Anvisa 802, de 8/10/1998, e/ou da Resolução –
Anvisa/RDC 320, de 22/11/2002), dando causa à responsabilização solidária das empresas
destinatárias dos respectivos pagamentos (Acórdãos 2544/2017-Plenário, 1541/2016-TCU-Plenário,
1600/2011-Plenário, 1358/2011-Plenário, 1267/2011-Plenário, 2266/2013-1ª Câmara, 6746/2013-1ª
Câmara, 7445/2013-1ª Câmara, 1890/2017-1ª Câmara, 4720/2018-1ª Câmara, 4991/2018-1ª Câmara,
dentre outros).
84. Em grande parte dessas decisões, o TCU considerou que a omissão do número do lote dos
medicamentos vendidos contribuiu, decisivamente, para a impossibilidade da comprovação da regular
aplicação dos recursos, tendo se consolidado a jurisprudência do Tribunal pelo entendimento de que
a existência de nota fiscal, ainda que atestada, desacompanhada de qualquer evidência de
recebimento, é insuficiente para comprovar a regular aplicação dos recursos envolvidos. Nesse
sentido, apontam os Acórdãos 14.596/2019-1ª Câmara (Min. Walton Rodrigues), 818/2019-2ª Câmara
(Min. Subst. Marcos Bemquerer), 8.337/2018-2ª Câmara (Min. Augusto Nardes), 1.930/2016-Plenário
(Min. Benjamin Zymler), 5.161/2014-2ª Câmara (Min. Subst. Augusto Sherman) e 2.600/2012Plenário (Min. Ana Arraes).
85. Há ainda de se destacar, no caso em tela, ‘que nenhuma das notas fiscais, relativas às
despesas realizadas com recursos deste convênio, constou Termo de Recebimento dos materiais, com
a identificação do responsável por tal ação’, conforme registra o item 1.3 do Parecer Gescon nº 2646,
de 2/9/2013 (peça 7, p. 2). Essa constatação corrobora o relato de equipe de técnicos do Ministério da
Saúde que expediu o Relatório de Verificação in loco nº 7-1/2013 (peça 5), de 31/5/2013:
‘No tocante ao cumprimento da fase de empenho, liquidação e pagamento das despesas que foram
realizadas, não foi observado o que preceitua a Lei n° 4.320/64.
Verificamos que não constava das notas fiscais, apresentadas como comprobatórias das despesas
realizadas, termo de recebimento dos medicamentos nelas arrolados’ (peça 5, p. 5)

86. Quanto à mencionada Nota Fiscal nº 980 (cópia constante à peça 6, p. 2-3, e à peça 13, p.
9), de fato ela não é referenciada no âmbito do Parecer Financeiro nº 102 de 22/8/2016 (peça 10)
como não tendo registrado a identificação dos números dos lotes (a relação dessas notas consta da
peça 10, p. 1).
87. Entretanto, ela consta do débito em virtude de não terem sido apontados evidências de
recebimento de parte dos produtos constantes da nota, referente à ausência de registro de entrada de
medicamentos em valor de R$ 4.500,00 (o total da nota perfez R$ 45.447,00) nos estoques do
município por meio do Sistema de Controle de Entrada e Saída – SEPIN (conforme restou evidenciado
em tabela consolidada constante à peça 44, p. 6, e na proposição de débito constante à peça 44, p. 8,
§ 29, item ‘a’), sendo que a responsabilidade solidária da empresa decorre justamente da não
demonstração da entrega dos produtos.
88. Logo, não há como afastar a responsabilidade solidária da empresa arrolada.
iii) Transcreve julgado no qual a empresa GTC Distribuidora de Medicamentos foi
absolvida (Apelação Cível nº 5002354-51.2012.404.7013/PR) em caso semelhante (peça 59, p. 8-10).

628
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Remete ao relatório final do processo de sindicância realizada pelo município onde ‘foi constatado
que os medicamentos foram entregues, porém o sistema de entrada e saída não era alimentado
corretamente, bem como ficaram sem utilizar o sistema por um tempo’ (peça 59, p. 11-12). Esse
relatório concluiu ‘que ocorreu falha no planejamento para aquisição dos medicamentos, ou seja,
que isso não cabia a empresa e não pode responder por isso’ (peça 59, p. 12).
89. Quanto a esse argumento, cumpre destacar o princípio da independência das instâncias,
tendo o TCU competência constitucional e jurisdicional (artigos 70 a 73 da Constituição Federal) que
lhe facultam examinar de forma irrestrita a gestão dos recursos públicos federais, inclusive nas
circunstâncias em que as irregularidades já tenham sido apuradas em outras instâncias
administrativas ou judiciais.
90. À luz desse princípio, o TCU exerce sua jurisdição de forma independente, gozando de
competências próprias instituídas pela Constituição Federal e pela Lei 8.443/1992.
91. Tal entendimento permeia várias decisões do Tribunal (Acórdãos 900/2014, 2904/2014,
680/2015, 2964/2015, 30/2016, 131/2017, todas do Plenário, entre outros), por isso não haveria
motivo, a princípio, para decidir pela improcedência de ocorrência de dano ao erário ou afastamento
das empresas envolvidas baseando-se em situações similares existentes ou decisões efetivadas no
âmbito da esfera administrativa municipal ou do Poder Judiciário.
92. Ademais, entende-se que as responsabilidades demonstradas à peça 44, p. 5-11, §§ 21-33,
e também nesta instrução constituem-se de elementos suficientes para impor o ressarcimento do dano
caracterizado aos arrolados neste processo.
iv) Caso seja condenada ao ressarcimento do dano a empresa requer que seja
responsabilizada subsidiariamente e não solidariamente, devendo ser aplicada correção monetária
pelo índice INPC somente após a citação da empresa, e não podendo ser aplicado juros (peça 59, p.
22). Requer ainda que essa TCE seja julgada improcedente (peça 59, p. 22).
93. Posiciona-se pelo indeferimento desses pedidos.
94. Ressalte-se que o dano ao erário e a responsabilização solidária da empresa restaram
devidamente caracterizados em análises precedentes.
95. Ademais, as regras de correção monetária e juros de valores decorrentes de dano ao
erário já se encontram estipuladas no âmbito da Decisão 1.122/2000-TCU-Plenário e do Acórdão
1.603/2011-TCU-Plenário com alteração pelo Acórdão 1.247/2012-TCU-Plenário.
IV – Alegações de defesa da empresa Dimerios Comércio de Materiais Cirúrgicos Eireli (peças
60 e 61).
i) Afirma que a empresa empregou corretamente os medicamentos ao município e que
inexiste nexo de causalidade entre sua conduta e os fatos apontados em relatório (peça 60, p. 2).
Nesse sentido, junta aos autos cópia autenticada do comprovante de entrega/recebimento das
mercadorias constantes na Nota Fiscal nº 4695, no valor total de R$ 30.385,14, bem como a cópia
do comprovante de recebimento da referida mercadoria pelo município de Porto Xavier/RS (peça
60, p. 13-18), fato ocorrido no dia 14/4/2011 (peça 60, p. 2). Assim, defende ter restado comprovado
que a empresa entregou os medicamentos constantes na Nota Fiscal nº 4695 ao Município de Porto
Xavier/RS no dia 14/4/2011, ou seja, antes do recebimento do valor, que ocorreu somente no dia
18/11/2011 (peça 60, p. 2). Considera que o artigo 36 do Decreto 93.872/1986 estabelece em seu
Parágrafo Segundo que a liquidação da despesa se dará com base no documento fiscal, ou seja,
Nota Fiscal nº 4695 e com base no comprovante de entrega da mercadoria, ou seja, documento
anexado ao presente recurso (peça 60, p. 2). Apresenta ainda cópia do instrumento de correção da
Nota Fiscal nº 4695 (peça 60, p. 14-18, e peça 61), que foi recebido pela Secretaria de Saúde do
município de Porto Xavier/RS no mesmo dia do recebimento da mercadoria, ou seja, 14/4/2011.
Informa que à época o sistema informatizado de gerenciamento e faturamento da empresa estava
apresentando inconsistências quanto à adequada correção dos lotes com os produtos vinculados a
Nota Fiscal. Informa que, em caso de inconsistência apresentada pelo sistema, a empresa enviava
junto com a Nota Fiscal uma carta de correção contendo os lotes dos produtos (peça 60, p. 3).
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Assim, entende que os documentos apresentados demonstram que houve a entrega dos
medicamentos para o ente contratante, restando evidente que a responsabilidade da empresa, na
qualidade de fornecedora, terminou com a entrega dos produtos vinculados a Nota Fiscal nº 4695,
não podendo a mesma ser responsabilizada por eventual falha na distribuição dos medicamentos
aos usuários do Sistema de Saúde Pública (peça 60, p. 4).
96. Entende-se que o TCU deve rejeitar essas alegações, pois os argumentos trazidos não
afastam a responsabilidade da empresa quanto ao dano que lhe foi atribuído solidariamente. Nesse
sentido, serão reapresentadas análises já efetuadas nesta instrução, mas contextualizadas à conduta
da empresa Dimerios Comércio de Materiais Cirúrgicos Eireli.
97. É importante relembrar que a empresa não está sendo responsabilizada pelo
descumprimento dos normativos da Anvisa que determinam a necessidade de as notas fiscais das
empresas distribuidoras de medicamentos registrarem o número dos lotes de medicamentos e produtos
farmacêuticos.
98. Das leituras da instrução preliminar (peça 44) e da comunicação efetuada à empresa
(peça 50), extrai-se que o principal motivo que deu origem à sua citação decorre de ela ter recebido
pagamentos relativos à compra de medicamentos que não restaram comprovadamente entregues ao
município. A conduta da empresa e o nexo causal entre essa o acometimento do dando restou
caracterizado por ela ter emitido notas fiscais com vistas a justificar/permitir o recebimento de
pagamentos sem que tenha ocorrido contraprestação de serviços ou fornecimento de material. Tendo,
portanto, concorrido para o cometimento do dano apurado.
99. Cabe destacar que a responsabilidade solidária atribuída à empresa advém da
irregularidade no recebimento de pagamentos apontados como indevidos, sendo tal situação prevista
pelo art. 16, § 2°, inciso ‘b’, e inciso III, alínea ‘c’, da Lei 8443/1992, c/c art. 209, §§ 5°, inciso II, e
6º, inciso II, do Regimento Interno do TCU.
100. Ressalte-se que a falta de registro da entrada/saída dos medicamentos pagos no Sistema
de Controle de Entrada e Saída (SEPIN), a não apresentação de registros fidedignos de controles pelo
município demonstrando a entrada/saída desses itens dos seus estoques, a falta de comprovação da
distribuição dos medicamentos aos locais de distribuição e aos usuários, além da não aprovação da
prestação de contas do gestor, apenas corroboram a conclusão de que não restou demonstrado a
entrega dos referidos produtos e a consecução dos objetivos do convênio, concluindo-se pela
ocorrência de dano ao erário.
101. Observa-se que é nesse mesmo sentido que a jurisprudência do TCU tem se posicionado
quando verificada a falta de comprovação do recebimento de medicamentos (especialmente diante da
desobediência ao art. 13, inciso X, da Portaria – Anvisa 802, de 8/10/1998, e/ou da Resolução –
Anvisa/RDC 320, de 22/11/2002), dando causa à responsabilização solidária das empresas
destinatárias dos respectivos pagamentos (Acórdãos 2544/2017-Plenário, 1541/2016-TCU-Plenário,
1600/2011-Plenário, 1358/2011-Plenário, 1267/2011-Plenário, 2266/2013-1ª Câmara, 6746/2013-1ª
Câmara, 7445/2013-1ª Câmara, 1890/2017-1ª Câmara, 4720/2018-1ª Câmara, 4991/2018-1ª Câmara,
dentre outros).
102. Em grande parte dessas decisões, o TCU considerou que a omissão do número do lote dos
medicamentos vendidos contribuiu, decisivamente, para a impossibilidade da comprovação da regular
aplicação dos recursos, tendo se consolidado a jurisprudência do Tribunal pelo entendimento de que
a existência de nota fiscal, ainda que atestada, desacompanhada de qualquer evidência de
recebimento, é insuficiente para comprovar a regular aplicação dos recursos envolvidos. Nesse
sentido, apontam os Acórdãos 14.596/2019-1ª Câmara (Min. Walton Rodrigues), 818/2019-2ª Câmara
(Min. Subst. Marcos Bemquerer), 8.337/2018-2ª Câmara (Min. Augusto Nardes), 1.930/2016-Plenário
(Min. Benjamin Zymler), 5.161/2014-2ª Câmara (Min. Subst. Augusto Sherman) e 2.600/2012Plenário (Min. Ana Arraes).
103. No caso em tela, verifica-se que a empresa foi arrolada em decorrência da emissão e
recebimento dos valores constantes da Nota Fiscal nº 4695 (cópia constante à peça 6, p. 6, e à peça
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13, p. 5).
104. De fato, o representante da empresa apresenta em suas alegações documentos com vistas
a corrigir a referida nota, incluindo os números dos lotes dos medicamentos (peça 60, p. 14-18, e peça
61), além de apresentar um recibo assinado com vistas a comprovar a entrega desses ao município
(peça 60, p. 13). Registre-se que esse documento consta como assinado por uma pessoa denominada
‘Sérgio’, apresentando ainda um carimbo da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Xavier/RS. Isso
pode remeter ao Sr. Sérgio Antônio Alves do Santos, na condição de secretário municipal de saúde à
época (peça 22, p. 11).
105. Contudo, é importante esclarecer que a Nota Fiscal nº 4695 consta do débito em virtude
principalmente da ausência de registro de entrada dos referidos medicamentos nos estoques do
município por meio do Sistema de Controle de Entrada e Saída – SEPIN (conforme restou evidenciado
em tabela consolidada constante à peça 44, p. 6, e na proposição de débito constante à peça 44, p. 8,
§ 29, item ‘a’), sendo que a responsabilidade solidária da empresa decorre justamente da não
demonstração da entrega dos produtos.
106. Assim, considerando os entendimentos do TCU (registrados nos parágrafos 101 e 102 de
que a existência de nota fiscal, ainda que atestada, desacompanhada de qualquer evidência de
recebimento, é insuficiente para comprovar a regular aplicação dos recursos) entende-se que não há
como afastar a ocorrência de dano e a responsabilidade solidária da empresa arrolada.
ii) Por fim, solicita que os documentos e alegações apresentadas sejam aceitos com vistas
a declarar regular o valor recebido pela empresa (peça 60, p. 4). Alternativamente, entendendo-se
que os documentos apresentados não são suficientes para demonstrar a regularidade dos valores
recebidos, solicita que seja oportunizado à empresa produção de prova complementar de suas
alegações, em especial a oitiva de testemunhas, a complementação de documentos e realização de
perícia.
107. Posiciona-se pela rejeição desses pedidos pelos motivos já expostos.
108. Cumpre esclarecer ainda que o processo de controle externo, disciplinado pela Lei
8.443/1992 e pelo Regimento Interno do TCU, não confere ao TCU a competência para determinar a
realização de perícia ou a produção de prova testemunhal para a obtenção de provas no interesse dos
jurisdicionados. Sua jurisprudência, por outro lado, consolidou-se no entendimento de que caber aos
responsáveis trazer aos autos as provas de sua defesa (Acórdãos 1599/2007 e 423/2015, ambos do
Plenário, e Acórdãos 4843/2017 e 1292/2018, da 1ª Câmara). Sendo que o art. 160, § 1º, do RITCU
faculta à parte a juntada de documentos até o término da etapa de instrução.
CONCLUSÃO
109. Em face da análise promovida na seção ‘Exame Técnico’, entende-se que o Tribunal deve
declarar revéis o Sr. Vilmar Kaiser e a empresa Somed Distribuidora de Medicamentos Ltda., nos
termos do art. 12, § 3°, da Lei nº 8.443/1992, dando prosseguimento ao processo.
110. Posiciona-se ainda pela rejeição das alegações de defesa das empresas Sobieski &
Sobieski Ltda., Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda. e Dimerios Comércio de
Materiais Cirúrgicos Eireli.
111. Tendo em vista que não constam dos autos elementos que permitam reconhecer a boa-fé
dos responsáveis, sugere-se que suas contas sejam julgadas irregulares, nos termos do art. 202, § 6º,
do RI/TCU.
112. Cumpre rememorar que o Tribunal tem entendido ser juridicamente possível julgar
irregulares as contas de empresas responsáveis solidariamente por débito, com base em interpretação
sistemática das disposições dos arts. 70 e 71, inciso II, da Constituição Federal c/c os arts. 5º, inciso
II, e 16, § 2º, da Lei 8.443/1992 (Acórdãos nºs. 946/2013, 2.545/2013 e 2.462/2014, 1.785/2017,
2.193/2017, 2.677/2018, 2.240/2018, todos do Pleno, além do Acórdão 321/2019-Plenário pelo qual o
Tribunal firmou entendimentos a respeito da sua competência para julgar contas de terceiros
particulares que causem dano ao erário).
113. Propõe-se, ainda, que seja imputado aos responsáveis a obrigação de ressarcimento dos
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débitos atualizados monetariamente e acrescido de juros de mora, nos termos do art. 202, §1º do
RI/TCU, descontado o valor já recolhido, além da aplicação da multa prevista no art. 57 da Lei
8.443/1992.
114. Por fim, registra-se que as irregularidades aqui tratadas se referem a despesas efetuadas
no exercício de 2011. Ou seja, não se completou um prazo igual ou superior a dez anos contado a
partir da ocorrência dessas irregularidades até a emissão do pronunciamento pela citação dos
responsáveis, em 27/9/2018 (peças 44-46), não se consumando a prescrição da pretensão punitiva no
âmbito do TCU (Acórdão 1.441/2016-Plenário).
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
115. Diante do exposto, submetemos os autos à consideração superior, propondo ao Tribunal:
a) considerar revéis Sr. Vilmar Kaiser (CPF 273.920.740-91) e a empresa Somed Distribuidora
de Medicamentos Ltda. (CNPJ 10.213.520/0001-36), nos termos do art. 12, § 3°, da Lei nº
8.443/1992;
b) rejeitar as alegações de defesa dos demais responsáveis;
c) com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas ‘b’ e ‘c’, e § 2º da Lei 8.443/1992
c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1º, inciso I, 209, incisos II e III, e § 5º, 210 e
214, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas do Sr. Vilmar Kaiser (CPF
273.920.740-91) e das empresas Dimerios Comércio de Materiais Cirúrgicos Eireli (CNPJ
74.127.473/0001-90), Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda. (CNPJ
10.268.780/0001-09), Sobieski & Sobieski Ltda. (CNPJ 10.387.902/0001-86) e Somed Distribuidora
de Medicamentos Ltda. (CNPJ 10.213.520/0001-36), e condená-los solidariamente ao pagamento das
quantias a seguir especificadas, 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 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 dos
recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já
ressarcidos.
c.1. exclusivamente o Sr. Vilmar Kaiser (CPF 273.920.740-91)
DATA
OCORRÊNCIA
12/11/2010
18/11/2010
22/7/2011
6/9/2011

DA

Valor atualizado com juros de mora em 20/8/2020: R$

VALOR
ORIGINAL (R$)
58.836,34
26.018,82
35.798,21
5.196,67
247.982,61.

c.2. solidariamente o Sr. Vilmar Kaiser (CPF 273.920.740-91) e a empresa Dimerios Comércio
de Materiais Cirúrgicos Eireli (CNPJ 74.127.473/0001-90):
DATA
OCORRÊNCIA
18/4/2011

DA

VALOR
ORIGINAL (R$)
30.385,14

Valor atualizado com juros de mora em 20/8/2020: R$ 57.371,79.

c.3. solidariamente o Sr. Vilmar Kaiser (CPF 273.920.740-91) e a empresa Medix Brasil
Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda. (CNPJ 10.268.780/0001-09):
DATA
OCORRÊNCIA

DA

VALOR
ORIGINAL (R$)
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18/4/2011
22/7/2011

50.754,80
4.500,00

Valor atualizado com juros de mora em 20/8/2020: R$

95.832,82.

c.4. solidariamente o Sr. Vilmar Kaiser (CPF 273.920.740-91) e a empresa Sobieski & Sobieski
Ltda. (CNPJ 10.387.902/0001-86):
DATA
OCORRÊNCIA

DA

18/4/2011
22/7/2011

VALOR
ORIGINAL (R$)
7.768,20
7.377,80

Valor atualizado com juros de mora em 20/8/2020: R$

28.049,79.

c.5. solidariamente o Sr. Vilmar Kaiser (CPF 273.920.740-91) e a empresa Somed
Distribuidora de Medicamentos Ltda. (CNPJ 10.213.520/0001-36):
DATA
OCORRÊNCIA

DA

25/4/2011
Valor atualizado com juros de mora em 20/8/2020: R$

VALOR
ORIGINAL (R$)
20.370,13
38.461,92.

d) aplicar individualmente ao Sr. Vilmar Kaiser (CPF 273.920.740-91) e às empresas Dimerios
Comércio de Materiais Cirúrgicos Eireli (CNPJ 74.127.473/0001-90), Medix Brasil Produtos
Hospitalares e Odontológicos Ltda. (CNPJ 10.268.780/0001-09), Sobieski & Sobieski Ltda. (CNPJ
10.387.902/0001-86) e Somed Distribuidora de Medicamentos Ltda. (CNPJ 10.213.520/0001-36) a
multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, fixando-lhe o prazo
de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovar, 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;
e) autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações,
nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/92;
f) autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o
parcelamento 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 RI/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em
quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 dias, devendo incidir
sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em
vigor, bem como esclarecer ao responsável que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de
pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2º,
do RI/TCU);
g) remeter cópia da deliberação que vier a ser exarada ao Procurador Chefe da Procuradoria
Regional da República no Estado do Rio Grande do Sul, para as providências cabíveis, nos termos do
§ 3º do art. 16 da Lei 8.443/1992, e ao Fundo Nacional de Saúde, para ciência.”
3. Em seu parecer (peça 91), o Ministério Público junto ao TCU divergiu parcialmente da
proposta da unidade técnica, conforme transcrito a seguir:
“Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde
(FNS) em desfavor do Senhor Vilmar Kaiser, prefeito municipal de Porto Xavier/RS no período de
1.º/1/2009 a 31/12/2012, em razão da impugnação parcial das despesas realizadas entre 2010 e 2011
com os recursos do Convênio 84/2009 (Siconv 711933), que tinha por objeto ‘dar apoio técnico e
financeiro para ‘Aquisição de Medicamentos’, visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde SUS’.

633
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

2.
O ajuste em tela foi firmado em 31/12/2009 e, após prorrogação de ofício, teve vigência
até 9/6/2011, com prazo final para a apresentação da prestação de contas em 9/7/2011. Foram
previstos R$ 260.000,00 para a execução do objeto, sendo R$ 250.000,00 correspondentes a recursos
federais repassados pela concedente e R$ 10.000,00 a título de contrapartida do convenente. Os
valores foram enviados integralmente mediante a Ordem Bancária 2010OB815138, de 9/6/2010, com
despesas compreendidas no período de 12/11/2010 a 22/7/2011.
3.
A execução do Convênio foi fiscalizada por meio de Relatório de Verificação in loco nº 71/2013, de 31/5/2013, oportunidade em que foram apontadas as irregularidades a seguir descritas,
que fundamentaram a instauração da presente TCE (peça 88, p. 2):
a) grande parte das notas fiscais apresentadas não constavam com os respectivos números de lotes e a
data de vencimento dos medicamentos, descumprindo normativos da Anvisa;
b) ocorrência de pagamento irregular de despesas com recursos do convênio sem que tenha sido
comprovado o registo da entrada dos medicamentos adquiridos no Sistema de Controle de Entrada e Saída
(SEPIN); e
c) não comprovação da distribuição total da maior parte dos medicamentos adquiridos com recursos do
convênio.

4.
A prestação de contas foi analisada por meio do Parecer Gescon n.º 2646/2013 e dos
pareceres financeiros n.º 86/2014, 101/2015 e 102/2016, concluindo-se, ao final, pela obrigatoriedade
de o prefeito ressarcir o FNS no valor histórico total de R$ 243.503,25. Em consequência, o Senhor
Vilmar Kaiser e a prefeitura municipal foram notificados em 2015 sobre a reprovação do convênio e a
obrigatoriedade de devolução dos recursos impugnados.
5.
Na fase externa, em análise preliminar dos autos (peça 44), a Unidade Técnica entendeu
pela necessidade de incluir no rol de responsáveis as empresas contratadas para fornecimento dos
medicamentos, e citá-las em solidariedade ao Senhor Vilmar Kaiser, relativamente às parcelas cuja
entrega à prefeitura não restaram comprovadas. Consignou, também, que o gestor público
responderia exclusivamente quanto aos débitos decorrentes do material que havia sido regularmente
recebido, mas cuja distribuição à população não foi devidamente demonstrada (peça 44, p. 7):
Vale ressaltar que as empresas devem responder, solidariamente, pelo débito correspondente aos
montantes sem registro de entrada, quanto aos quais não foi comprovada a entrega dos medicamentos à
Prefeitura, independentemente de que tenham ou não registrado nas notas fiscais os números dos lotes e as
datas de vencimento dos produtos, considerando que, nos casos de falta de distribuição dos produtos recebidos
no âmbito da Prefeitura Municipal, embora a ausência de informação sobre os lotes tenha contribuído para a
falta de comprovação da distribuição dos medicamentos aos usuários e para a falta de identificação, no sistema
de controle da Prefeitura, dos montantes referentes aos medicamentos vencidos, as empresas não receberam
pagamentos indevidos. Quanto aos pagamentos indevidos pelo suposto fornecimento dos medicamentos cuja
entrega não foi comprovada, as empresas foram beneficiárias, verificando-se desatendimento ao disposto,
além dos dispositivos já indicados, no art. 73, inciso II, alínea ‘b’, da Lei 8.666/1993, por não se ter verificado
o regular recebimento dos medicamentos. Conforme a jurisprudência do TCU, relativa a casos semelhantes,
quando verificada a falta de comprovação do recebimento de medicamentos, com ou sem concomitante falta
de controle da sua entrada nos estoques, especialmente diante da desobediência ao art. 13, inciso X, da
Portaria – Anvisa 802, de 8/10/1998, e/ou da Resolução – Anvisa/RDC 320, de 22/11/2002, devem ser
responsabilizadas, solidariamente, as empresas fornecedoras (Acórdãos 2544/2017-TCU-Plenário,
1541/2016-TCU-Plenário, 1600/2011-TCU-Plenário, 1358/2011-TCU-Plenário, 1267/2011-TCU-Plenário,
2266/2013-TCU-1ª Câmara, 6746/2013-TCU-1ª Câmara, 7445/2013-TCU-1ª Câmara, 1890/2017-TCU-1ª
Câmara, 4720/2018-TCU-1ª Câmara, 4991/2018-TCU-1ª Câmara, dentre outros). Ficam excluídos da
responsabilidade das empresas os valores quanto aos quais foi verificada a entrada dos produtos,
independentemente de sua distribuição posterior, sendo que, nos casos em que não verificada a distribuição,
que também constituem dano, este é de responsabilidade exclusiva do gestor. (grifos nossos)

6.
Regularmente citados os responsáveis, a Somed Distribuidora de Medicamentos Ltda. –
ME manteve-se silente, enquanto o Senhor Vilmar Kaiser, mesmo depois de notificado sobre a
inexistência, nos autos, de outorga de poderes a advogado que assinou pedido de prorrogação e
defesa em seu nome (Senhor Gladimir Chiele), não se manifestou para regularizar a sua
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representação legal. Assim, muito embora a Unidade Técnica tenha analisado as alegações do
prefeito de Porto Xavier/RS em respeito ao princípio da verdade material, ele foi considerado revel
juntamente com a referida empresa, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, §
3.º, da Lei n.º 8.443/1992.
7.
As distribuidoras de medicamentos arroladas solidariamente no débito foram citadas nos
seguintes termos, com alteração apenas dos valores e números das respectivas notas fiscais, de
acordo com cada empresa:
Irregularidade 2: realização de despesa relativa aos medicamentos constantes da nota fiscal 4695,
emitida pela empresa Dimerios Comércio de Materiais Cirúrgicos Eireli (CNPJ 74.127.473/0001-90), sem que
tenha havido comprovação da entrega dos produtos, no valor de R$ 30.385,14, à Prefeitura Municipal de
Porto Xavier/RS, à respectiva Secretaria Municipal de Saúde ou a outra de suas unidades, realizando-se o
pagamento, em 18/4/2011, sem atendimento ao objeto previsto no Convênio, sem que tenha ocorrido a devida
liquidação das despesas, nos termos da Lei 4.320/1964 e do Decreto 93.872/1986, e sem que fossem
registrados os números dos lotes e as datas de validade dos medicamentos nas notas fiscais referentes a esse
pagamento, impedindo a sua rastreabilidade, incorrendo-se em desobediência às normas emitidas pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, c/c o disposto na Lei 11.903/2009, não restando
comprovada a boa e regular aplicação dos recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde ao Município
de Porto Xavier / RS;
(...)
Empresa Dimerios Comércio de Materiais Cirúrgicos Eireli: receber, em 18/4/2011, da Prefeitura
Municipal de Porto Xavier/RS, pagamento relativo aos medicamentos constantes da nota fiscal 4695, de sua
emissão, sem que tenha ocorrido a devida liquidação da despesa, nos termos da Lei 4.320/1964 e do Decreto
93.872/1986, mediante comprovação da entrega dos produtos à Prefeitura Municipal de Porto Xavier / RS, à
respectiva Secretaria Municipal de Saúde ou a outra de suas unidades, restando sem comprovação o valor de
R$ 30.385,14, e sem que fossem registrados os números dos lotes e as datas de validade dos medicamentos
nas notas fiscais referentes a esse pagamento, impedindo a sua rastreabilidade, incorrendo essa empresa em
desobediência às normas emitidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, c/c o disposto na
Lei 11.903/2009.

8.
Examinadas as alegações de defesa apresentadas, a Unidade Técnica propõe rejeitá-las e,
no mérito, julgar irregulares as contas dos responsáveis, com imputação de débito pelos valores
discriminados a cada um em sua respectiva citação, além de aplicar a multa fundamentada no art. 57
da Lei n.º 8.443/1992.
9.
Em que pese a bem detalhada instrução da SecexTCE, divergimos parcialmente quanto ao
exame de mérito que ensejou a proposta alvitrada em relação à negativa de acatamento das alegações
das empresas exclusivamente nos casos em que as notas fiscais continham a indicação dos números
dos lotes dos medicamentos e o ateste de recebimento da mercadoria pela prefeitura – Medix Brasil
Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda.–ME, NF 980 (parcela de R$ 4.500,00) e Dimerios
Comércio de Materiais Cirúrgicos Eireli, NF 4695 (total de R$ 30.385,14).
10. Nos dois casos discriminados, entendemos que os respectivos valores devem permanecer
no débito sob responsabilidade do Senhor Vilmar Kaiser, porém, se tem como necessário excluí-los da
obrigação solidária de ressarcimento pelas respectivas empresas. Isso porque, embora não tenha sido
comprovada a entrada em estoque e a distribuição dos fármacos, a inviabilidade de tal demonstração
recaiu em condutas exclusivas da prefeitura. Veja-se que as distribuidoras indicaram, nas respectivas
notas fiscais, os números dos lotes dos materiais – tendo, portanto, cumprido a sua parte na
rastreabilidade do produto –, além de apresentarem tal documento contendo o devido ateste de
recebimento pelo município (peça 6, p. 2-3 e peça 60, p. 13-18). Assim, entendemos, diante de tais
elementos, que é não se pode presumir que não houve a entrega dos medicamentos e, por conseguinte,
presume-se o adimplemento da obrigação pela Medix Brasil e Dimerios Comércio, relativamente a
esses específicos valores.
11. As demais irregularidades associadas no caso dessas duas notas fiscais impossibilitaram a
comprovação do efetivo recebimento dos fármacos pela prefeitura, e não podem ser imputadas às

635
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

empresas, por se referirem a condutas fora da alçada de sua competência: i) autuação no Sistema de
Controle de Entrada e Saída (SEPIN); ii) ausência de registros fidedignos de controles pelo município
demonstrando a movimentação desses itens dos seus estoques; iii) falta de comprovação do envio dos
medicamentos aos locais de distribuição e aos usuários; e, iv) não aprovação da prestação de contas
do gestor. Portanto, o desconhecimento pela destinação dada a esses materiais especificamente, a
motivar a imputação de débito, deve recair apenas sobre o prefeito Vilmar Kaiser, sendo sua a
responsabilidade por ressarcir o erário.
12. Sobre o exame acima, merece destaque o fato de que não acolhemos as alegações da
Sobieski e Sobieski Ltda.–ME em relação à NF 0143 (peça 6, p. 4), pois embora conste na nota fiscal
a numeração dos lotes, não há o respectivo ateste do recebimento pela prefeitura, o que inviabiliza a
conclusão pela entrega dos medicamentos.
13. As considerações até agora expostas neste parecer correspondem ao exame de mérito da
documentação acostada aos autos após as oportunidades de defesa franqueadas aos responsáveis e
visam expressar nossa divergência quanto ao desfecho proposto pela SecexTCE no encaminhamento
de sua instrução à peça 88.
14. Contudo, tal análise não exaure as questões que devemos enfrentar nesta oportunidade,
uma vez que ainda falta discorrer acerca da prescrição aplicada ao caso concreto, especialmente em
razão do novo contexto jurisprudencial atualmente formado quanto à questão, após pronunciamento
da Suprema Corte no Recurso Extraordinário 636.886 (tema 899), em caráter de repercussão geral. A
decisão desse julgamento enunciou a tese de que ‘é prescritível a pretensão de ressarcimento ao
erário fundada em decisão de Tribunal de Contas’.
15. Relativamente a esse ponto, a SecexTCE foi explícita ao afirmar que adota o entendimento
previsto na Súmula-TCU 282, que dispõe ser imprescritível as ações que visam essa finalidade (peça
88, p. 15). Em relação à pretensão punitiva a ser exercida pelo Tribunal, defende a tese adotada pelo
Acórdão n.º 1.441/2016-TCU-Plenário, em sede de uniformização de jurisprudência (peça 88, p. 20 e
26).
16. Em que pese tais teses encontrarem ressonância em recentes deliberações do Tribunal,
temos como devido registrar nosso exame sobre a prescrição conforme o entendimento que passamos
a defender após o advento da referida repercussão geral sobre o assunto, com aplicação imediata em
processos de TCE em trâmite no TCU.
17. Portanto, diante de tais posicionamentos da Unidade Técnica, e levando em conta que o
tema foi suscitado por parte dos responsáveis, bem como o novo cenário definido pelo STF, deve ser
verificada a aplicação, à hipótese dos autos, do novo entendimento firmado sobre o sentido e o
alcance do art. 37, § 5.º, da Constituição Federal. Ainda que o assunto não tivesse sido arguido nas
alegações de defesa, trata-se de questão objetiva e de ordem pública, portanto, passível de ser
reconhecida de ofício pelo Tribunal, independentemente de provocação da parte.
18. Dada a contextualização e análise de mérito prévia dos autos, e antes de adentrar ao
exame do caso concreto, passa-se à exposição da tese adotada por este Parquet para a prescrição.
Prescritibilidade da pretensão reparatória fundada em decisão do Tribunal de Contas
19. Como mencionado, a matéria foi objeto de repercussão geral admitida pelo Supremo
Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 636.886 (tema 899). Por ocasião do julgamento do RE,
foi fixado o entendimento de que ‘é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em
decisão de Tribunal de Contas’.
20. Para melhor compreensão do alcance dessa tese, cumpre transcrever trecho do voto
condutor daquele julgamento, da lavra do Ministro Relator Alexandre de Moraes:
‘Em conclusão, nos termos das fundamentações e decisões Plenárias do SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de
improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa Lei 8.429/1992 (TEMA
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897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração
não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de
reparação de danos à Fazenda Pública.
Entendo que, as razões que levaram a maioria da CORTE a estabelecer excepcional hipótese de
imprescritibilidade, no tema 897, não estão presentes em relação as decisões do Tribunal de Contas que
resultem imputação de débito ou multa, e, que, nos termos do §3º, do artigo 71 da CF, tem eficácia de título
executivo; sendo, portanto, prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada nessas decisões; uma
vez que, (a) a Corte de Contas, em momento algum, analisa a existência ou não de ato doloso de improbidade
administrativa; (b) não há decisão judicial caracterizando a existência de ato ilícito doloso, inexistindo
contraditório e ampla defesa plenos, pois não é possível ao imputado defender-se no sentido da ausência de
elemento subjetivo.
Ressalte-se, ainda, que, com base nas decisões do Tribunal de Contas, paralelamente à ação de
execução, será possível o ajuizamento de ação civil de improbidade administrativa para, garantido o devido
processo legal, ampla defesa e contraditório, eventualmente, condenar-se o imputado, inclusive a
ressarcimento ao erário, que, nos termos da tese fixada no TEMA 897, será imprescritível.’

21. Não resta dúvida, portanto, que o STF sedimentou o entendimento de que são prescritíveis
as pretensões de ressarcimento fundadas em decisões do TCU, excepcionando apenas aquelas ações
que configurem atos de improbidade administrativa dolosos tipificados na Lei n.º 8.429/92.
22. Impende salientar que o instituto da repercussão geral apresenta o chamado efeito
multiplicador, ou seja, o de possibilitar que o Supremo Tribunal Federal decida uma única vez e que,
a partir dessa decisão, os processos idênticos sejam atingidos. No regime da repercussão geral
introduzido pela Emenda Constitucional n.º 45/2004, o STF divulga previamente a conclusão sobre a
questão constitucional controversa exatamente para possibilitar sua utilização imediata como
orientação aos demais órgãos julgadores, sendo certo que esse efeito erga omnes também atinge o
TCU na apreciação das matérias de sua competência.
23. Não se olvide ainda do entendimento consolidado da Suprema Corte no sentido de que a
existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem
sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do ‘leading case’
(ARE 673.256-AgR, rel. Min. Rosa Weber; ARE 930.647-AgR/PR, rel. Min. Roberto Barroso; RE
611.683-AgR/DF, rel. Min. Dias Toffoli, entre outros).
24. Adicionalmente, deve ser considerado que a prescrição e a decadência são matérias de
ordem pública que podem ser arguidas em qualquer tempo e grau de jurisdição e, inclusive, ser
reconhecidas de ofício pelo julgador, o que nos leva à convicção de que o novo entendimento
veiculado pelo RE 636.886 (tema 899) tem aplicação imediata a todos os processos em curso no TCU,
independentemente da época da ocorrência dos fatos.
Prescritibilidade das pretensões reparatória e executória
25. Embora a controvérsia dirimida no RE 636.886 tenha sido circunscrita à prescrição
ocorrida no curso da execução, quando o dano ao erário já havia sido objeto de acertamento,
materializado em acórdão condenatório proferido pelo TCU, é necessário considerar as razões
essenciais da decisão, para identificar seus reflexos também no que diz respeito à prescrição
reparatória.
26. Observa-se que, para resolver a lide, o STF concluiu que a ressalva constante da parte
final do art. 37, § 5.º, da Constituição Federal (‘ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento’)
não criou uma hipótese de imprescritibilidade apta a alcançar as decisões dos Tribunais de Contas. É
o que se depreende do seguinte trecho do Voto do Ministro Alexandre de Moraes:
‘A ressalva que permaneceu no § 5º do art. 37 da CF (ressalvadas as respectivas ações de
ressarcimento), mesmo após a retirada da expressão QUE SERÃO IMPRESCRITÍVEIS [expressão excluída por
emenda do Plenário quando da apresentação do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização], teve
por finalidade evitar, principalmente, uma anomia em relação à possibilidade de ressarcimento ao erário em
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face de responsabilização pela prática de eventuais atos ilícitos, enquanto ainda não tipificados pela lei exigida
no § 4º do art. 37 da CF como atos de improbidade administrativa.
A ressalva prevista no § 5º do art. 37 da CF não pretendeu estabelecer uma exceção implícita de
imprescritibilidade, mas obrigar constitucionalmente a recepção das normas legais definidoras dos
instrumentos processuais e dos prazos prescricionais para as ações de ressarcimento do erário, inclusive
referentes a condutas ímprobas, mesmo antes da tipificação legal de elementares do denominado ato de
improbidade (Decreto 20.910/1932, Lei 3.164/1957, Lei 3.502/1958, Lei 4.717/1965, Lei 7.347/1985, DecretoLei 2.300/1986); mantendo, dessa maneira, até a edição da futura lei e para todos os atos pretéritos, a ampla
possibilidade de ajuizamentos de ações de ressarcimento.’

27. Ocorre que, no âmbito do processo perante o TCU, a proteção do art. 37, § 5.º, da CF, era
a fonte utilizada na defesa da imprescritibilidade tanto na fase condenatória como no curso da
execução dos títulos extrajudiciais consubstanciados nos seus acórdãos.
28 Nesse diapasão, é forçoso concluir que também é prescritível a pretensão de
ressarcimento exercida pelo TCU com o fim de apurar a ocorrência de prejuízo ao erário e condenar
o agente que lhe deu causa. Essa conclusão resulta das razões de decidir utilizadas na paradigmática
decisão da Corte Suprema, que delimitaram o sentido e o alcance da ressalva contida no art. 37, § 5.º,
da Constituição Federal.
Regras prescricionais aplicáveis
29. Na situação específica do RE 636.886, que tratou da prescrição da pretensão ressarcitória
na fase de execução de julgado do TCU, o STF aplicou as regras de prescrição contidas na Lei de
Execução Fiscal (conjugada com os dispositivos pertinentes do Código Tributário Nacional).
30. As regras da Lei de Execução Fiscal, no entanto, não se prestam a disciplinar a
prescrição da pretensão reparatória do TCU na fase anterior à formação do respectivo título
executivo extrajudicial consubstanciado em seu acórdão condenatório.
31. Ocorre que não há norma legal específica que discipline a prescrição no processo de
controle externo, o que faz necessária a utilização da analogia para suprir essa lacuna, buscando-se
um sistema normativo já existente que seja mais compatível com as atividades de identificação de
dano e de imputação de responsabilidades levadas a efeito pelo TCU.
32. Aqui defendemos que deva ser aplicado o mesmo marco normativo prescricional tanto
para a pretensão punitiva do Tribunal quanto para a sua pretensão de ressarcimento do dano ao
erário. Isso se justifica na medida em que o instituto da prescrição busca indicar se ainda é possível
ao Tribunal de Contas exercer a apuração e julgamento dos fatos, independentemente do desfecho do
processo (imputação de débito ou aplicação de sanções). Ademais, sob a perspectiva do tempo como
vetor da segurança jurídica e da própria prescrição como elemento indissociável do devido processo
legal, a fixação de um prazo prescricional também objetiva não comprometer a possibilidade de
defesa do responsável. E sua defesa normalmente se refere a fatos em relação aos quais teve
participação ou conhecimento, independentemente de, após a apuração, as consequências de sua
responsabilidade se situarem no âmbito do ressarcimento ou da sanção.
33. Cabe pontuar que houve ampla discussão acerca da prescrição da pretensão punitiva no
Tribunal, que culminou com a adoção do prazo de dez anos do Código Civil (Acórdão n.º 1.441/2016
– Plenário), em detrimento do regime de prescrição quinquenal da Lei n.º 9.873/1999, o qual então
nos parecia mais adequado, conforme expusemos detalhadamente em manifestação exarada nos autos
do TC 020.635/2004-9.
34. Naquela oportunidade, já não vislumbrávamos fundamentos jurídicos sólidos para a
adoção do Código Civil como referencial analógico a ser utilizado pelo Tribunal de Contas da União
em matéria de prescrição, senão apenas uma aparente escolha conservadora pelo prazo mais dilatado
para o exercício da jurisdição de Controle Externo.
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35. Parecia-nos que a opção pelo prazo prescricional quinquenal previsto na Lei n.º
9.873/1999 era a mais consentânea com a atuação estatal de Controle Externo, por dispor
expressamente sobre o exercício da ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e
indireta, como também por prever o lustro como o prazo para o perecimento do direito de agir da
Administração Pública.
36. Com efeito, embora o controle externo não seja exercido com respaldo no poder de polícia
mencionado no art. 1.º do diploma legal supra, a atuação punitiva de ambos apresenta mais
similaridades do que diferenças, autorizando o uso da analogia. Uma das semelhanças é a
inexistência de partes em ambos os processos administrativos, tanto o punitivo derivado do poder de
polícia quanto aquele exercido pelo TCU, nos quais, também, o órgão estatal exerce
independentemente de provocação de outrem o direito de perseguir e de punir (jus persequendi e jus
puniendi), aproximando as duas esferas de atuação sobremaneira.
37. Ademais, observávamos que a Lei n.º 9.873/1999 disciplinava a prescrição em sua
integralidade, estabelecendo um prazo geral de 5 anos, incidente sobre todo e qualquer fato que
enseja a pretensão punitiva da União, com disposições sobre termo inicial de contagem do prazo,
interrupção e suspensão.
38. Também a previsão da prescrição intercorrente no prazo de 3 (três) anos (art. 1.º, § 1.º, da
lei) se afigura medida harmônica com o exercício do Controle Externo, como forma de evitar que a
inércia e morosidade do Poder Público se estendam indefinidamente, constituindo importante
instrumento de segurança jurídica e de estabilidade das relações jurídicas, que recomendava a
integração analógica por meio da Lei n.º 9.873/1999.
39. De todo modo, o Tribunal perfilhou entendimento diverso, tendo uniformizado sua
jurisprudência quanto à prescrição da pretensão punitiva com a adoção do prazo decenal geral do
Código Civil (Acórdão n.º 1.441/2016 – Plenário).
40. No entanto, entendemos que, com o recente reconhecimento da prescritibilidade do débito
pelo STF, faz-se necessário revisitar toda a matéria.
41. Em situações que versavam sobre sanções aplicadas pelo TCU, a prescrição foi discutida
pelo STF em julgamentos posteriores ao Acórdão n.º 1.441/2016-TCU-Plenário. Houve decisões
colegiadas de ambas as turmas do STF no sentido de que a pretensão punitiva no processo de controle
externo é regida pela Lei n.º 9.873/1999 (1.ª Turma: MS 32.201, DJe-173, 4/8/2017; 2.ª Turma: MS
35.512-AgR, DJe-135, 19/6/2019 e MS 36.067, DJe-234, 28/10/2019).
42. A matéria foi objeto de detalhada análise no MS 32.201. Nesse julgamento, após examinar
os fundamentos do Acórdão n.º 1441/2016-Plenário, o STF manifestou-se em sentido diverso, nos
termos da seguinte ementa:
‘Direito administrativo. Mandado de segurança. Multas aplicadas pelo TCU. Prescrição da
pretensão punitiva. Exame de legalidade.
1. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999,
seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia. (...).’

43. O critério utilizado pelo STF no exame da prescrição punitiva pode ter aplicação mais
ampla, para ser utilizado como fonte de integração também no que diz respeito à pretensão
reparatória, até que haja a edição de norma específica.
44. Cabe destacar que o prazo de cinco anos fixado na Lei n.º 9.873/1999 é compatível com a
diretriz de que a ação e a execução prescrevem no mesmo prazo (Súmula 150 do STF), e o prazo
quinquenal foi adotado pelo STF para a execução do acórdão condenatório do TCU (RE 636.886).
45. Ressalte-se, ainda, que, na ausência de norma em contrário, o princípio da simetria
orienta que o Poder Público tenha, para agir, o mesmo prazo que a lei estabelece para a pretensão
inversa, ou seja, para quando o Estado é demandado, sendo certo que a pretensão de ressarcimento
exercida pelo particular contra o Estado observa o prazo quinquenal fixado pelo Decreto n.º
20.910/1932.
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46. Além disso, a Lei n.º 9.873/1999 apresenta hipóteses detalhadas quanto aos outros
aspectos da regulação da prescrição (termo inicial e causas interruptivas), compatíveis com as
peculiaridades do processo de controle externo como um todo (e não apenas quando tal processo se
destina à aplicação de sanções).
47. No que toca às causas interruptivas, vale ressaltar que, nos julgamentos dos Mandados de
Segurança 32.201 e 36.067, o Supremo Tribunal Federal descortinou diversos procedimentos de
controle que se enquadrariam analogicamente às hipóteses previstas no art. 2.º da Lei n.º 9.873/99, a
exemplo de lavratura de relatório de auditoria, certamente um ato inequívoco que importa a apuração
do fato (art. 2.º, II), instauração de tomada de contas especial, também um ato inequívoco que importa
a apuração do fato (art. 2.º, II), autuação da TCE no Tribunal, do mesmo modo (art. 2.º, II), citação
do responsável (art. 2.º, I), e exercício do poder punitivo por meio da prolação de acórdão
condenatório (art. 2.º, III).
48. Por fim, cumpre transcrever trecho do Voto do Ministro Gilmar Mendes no julgamento do
RE 636.886, em que justifica a adoção supletiva do art. 1.º da Lei n.º 9873/99 para o deslinde da
questão:
‘Considerando que a atividade de controle externo, a cargo do Poder Legislativo e auxiliado pelo
Tribunal de Contas, é exercida, mutatis mutandis, como poder de polícia administrativa lato sensu, cujo objeto
é agir preventiva ou repressivamente em face da ocorrência de ilícito que possa causar ou cause prejuízo ao
erário, entendo aplicável o prazo quinquenal punitivo para os casos de ressarcimento aos cofres públicos, salvo
em se tratando de fato que também constitua crime, ocasião em que a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto
na lei penal. Até porque, como garantia fundamental do cidadão fiscalizado, conforme visto, é etapa
obrigatória a efetivação do contraditório e da ampla defesa no processo de tomada de contas para que, após o
regular processo administrativo, culmine-se com o título executivo extrajudicial que enseje a cobrança judicial
visando ao ressarcimento ao erário.’

49. Isto posto, até que sobrevenha norma específica, entendemos que a adoção do regime
previsto na Lei n.º 9.873/1999 apresenta-se como solução adequada para regular a prescrição para a
atuação do Tribunal, tanto por observar os parâmetros que preponderam no conjunto de normas do
direito público, como por ser, também, a norma que já vem sendo utilizada pelo STF para reger a
limitação temporal ao poder sancionador do TCU.
Exame da prescrição no caso concreto
50. Quanto à prescrição, a Lei n.º 9.873/1999 apresenta um prazo geral, de cinco anos (art.
1.º, caput), e um prazo especial, previsto no art. 1.º, § 2.º, a saber: ‘quando o fato objeto da ação
punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei
penal’. Com relação a essa particular hipótese, registre-se o entendimento do STJ no sentido de que a
pretensão punitiva da Administração Pública em relação a infração administrativa que também
configura crime em tese somente se sujeita ao prazo prescricional criminal quando instaurada a
respectiva ação penal (REsp 1116477/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 16/8/2012, DJe 22/8/2012). Como não há notícia nos autos sobre a instauração
de ação penal que verse sobre os fatos objeto desta TCE, cumpre-nos adotar o prazo geral quinquenal
para a análise da prescrição no caso concreto.
51. Consoante a regra contida no art. 1.º da Lei nº 9.873/1999, o termo inicial para contagem
do prazo prescricional deve ser fixado na data da prática do ato irregular. No presente caso, tendo em
vista que o débito está associado ao pagamento por fármacos cujo recebimento e/ou distribuição não
restaram comprovados, temos como devido adotar o dia 6/9/2011, vigência final do convênio e última
data de atualização de parcela do dano, a qual foi imputada exclusivamente ao Senhor Vilmar Kaiser
(peça 88, p. 26).
52. Considerando o referido termo inicial, é possível notar, na breve descrição do histórico
dos autos pela Unidade Técnica, que não se operou a prescrição neste caso concreto, dada a prática
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de atos interruptivos previstos no art. 2.º, da Lei n.º 9.873/1999 ao longo do desenvolvimento
processual, conforme as datas abaixo grifadas, que correspondem a ocorrências legalmente aptas à
suspensão da contagem do prazo (peça 88, p. 2-3):
5. Os gastos com recursos do convênio ocorreram no período de 12/11/2010 a 22/7/2011 (peça 28, p. 12).
6. A execução do Convênio foi fiscalizada por meio de Relatório de Verificação in loco nº 7-1/2013 (peça
5), de 31/5/2013. Esse relatório registrou a ocorrência de variadas irregularidades, as quais deram causa à
proposição de ressarcimento ao erário, conforme resumido a seguir:
(...)
7. A prestação de contas foi analisada por meio do Parecer Gescon nº 2646/2013 (peça 7) e dos
Pareceres Financeiros nºs 86/2014, 101/2015, e 102/2016 (peças 8, 9 e 10), concluindo-se, ao final, pela
obrigatoriedade de o prefeito à época ressarcir o FNS no valor histórico total de R$ 243.503,25 (peça 10, p. 3).
Como decorrência, o responsável e a Prefeitura Municipal de Porto Xavier/RS foram notificados em 2015
sobre a reprovação da prestação de contas e para que devolvessem os recursos arguidos (peça 14, p. 6-7, e
peça 15).
8. Diante do não saneamento das irregularidades apontadas e da não devolução dos recursos, o FNS
autorizou em 25/5/2017 a instauração de tomada de contas especial com vistas a apuração de
responsabilidades e quantificação do dano (peça 38, p. 1). Por meio do Relatório Completo do Tomador de
Contas Especial nº 156/2017, concluiu-se pela existência de débito parcial de R$ 243.503,25, atribuindo-se
responsabilidade ao Sr. Vilmar Kaiser, prefeito à época e signatário do convênio (peça 38, p. 5-6).
9. O Relatório de Auditoria nº 95/2018 (peça 39), o Certificado de Auditoria (peça 40) e o Parecer do
Dirigente do Controle Interno (peça 41) registraram a concordância do Ministério da Transparência e
Controladoria-Geral da União ao posicionamento exposto no relatório da TCE, quanto à atribuição da
responsabilidade e ao montante do débito. O Ministro de Estado da Saúde, no Pronunciamento Ministerial
presente à peça 42, atestou em 14/3/2018 haver tomado conhecimento dessas conclusões pela irregularidade
das contas.
10. Ato contínuo, o processo foi remetido ao TCU, sendo autuado em 3/4/2018. (grifos nossos)

53. No âmbito do Tribunal também não se verifica o transcurso do prazo prescricional, visto
que o pronunciamento de mérito da Unidade Técnica foi registrado em 26/8/2020 (peças 88 a 90),
após análise preliminar dos autos em 27/9/2018 (peças 44 a 46), e citação dos responsáveis em
outubro de 2018 (peças 54 a 57).
54. Diante do exposto, e tendo em vista que neste caso concreto não ocorreu a prescrição,
esta representante do Ministério Público manifesta-se, com as vênias de estilo, em parcial divergência
ao encaminhamento sugerido pela Unidade Técnica às peças 88 a 90 dos autos, especificamente por
acolher as alegações de defesa das empresas Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos
Ltda.–ME e Dimerios Comércio de Materiais Cirúrgicos Eireli em relação, respectivamente, às notas
fiscais 980 (parcela de R$ 4.500,00) e 4695 (total de R$ 30.385,14), cujos ajustes determinam a
seguinte proposta:
I) considerar revéis Senhor Vilmar Kaiser (CPF 273.920.740-91) e a empresa Somed
Distribuidora de Medicamentos Ltda. (CNPJ 10.213.520/0001-36), nos termos do art. 12, § 3.º, da Lei
n.º 8.443/1992;
II) acolher as alegações de defesa da empresa Dimerios Comércio de Materiais Cirúrgicos
Eireli (CNPJ 74.127.473/0001-90) e excluí-la da presente relação processual;
III) acolher parcialmente as alegações de defesa da empresa Medix Brasil Produtos
Hospitalares e Odontológicos Ltda. (CNPJ 10.268.780/0001-09);
IV) rejeitar as alegações de defesa dos demais responsáveis;
V) com fundamento nos arts. 1.º, inciso I, 16, inciso III, alíneas ‘b’ e ‘c’, e § 2.º da Lei
8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1.º, inciso I, 209, incisos II e III, e
§ 5.º, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas do Senhor Vilmar
Kaiser (CPF 273.920.740-91) e das empresas Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos
Ltda. (CNPJ 10.268.780/0001-09), Sobieski & Sobieski Ltda. (CNPJ 10.387.902/0001-86) e Somed
Distribuidora de Medicamentos Ltda. (CNPJ 10.213.520/0001-36), e condená-los solidariamente ao
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pagamento das quantias a seguir especificadas, 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 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 dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os
valores já ressarcidos.
V.1. exclusivamente o Senhor Vilmar Kaiser (CPF 273.920.740-91):
Data
da
Valor Original
Ocorrência
(R$)
12/11/2010
58.836,34
18/11/2010
26.018,82
22/7/2011
35.798,21
6/9/2011
5.196,67
V.2. solidariamente o Senhor Vilmar Kaiser (CPF 273.920.740-91) e a empresa Medix Brasil
Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda. (CNPJ 10.268.780/0001-09):
Data
da
Valor Original
Ocorrência
(R$)
18/4/2011
50.754,80
V.3. solidariamente o Senhor Vilmar Kaiser (CPF 273.920.740-91) e a empresa Sobieski &
Sobieski Ltda. (CNPJ 10.387.902/0001-86):
Data
da
Valor Original
Ocorrência
(R$)
18/4/2011
7.768,20
22/7/2011
7.377,80
V.4. solidariamente o Senhor Vilmar Kaiser (CPF 273.920.740-91) e a empresa Somed
Distribuidora de Medicamentos Ltda. (CNPJ 10.213.520/0001-36):
Data
da
Valor Original
Ocorrência
(R$)
25/4/2011
20.370,13
VI) aplicar individualmente ao Senhor Vilmar Kaiser (CPF 273.920.740-91) e às empresas
Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda. (CNPJ 10.268.780/0001-09), Sobieski &
Sobieski Ltda. (CNPJ 10.387.902/0001-86) e Somed Distribuidora de Medicamentos Ltda. (CNPJ
10.213.520/0001-36) a multa prevista no art. 57 da Lei n.º 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento
Interno, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovar, 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;
VII) autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações,
nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.º 8.443/92;
VIII) autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o
parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art.
26 da Lei n.º 8.443/1992 c/c o art. 217 do RI/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em
quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 dias, devendo incidir
sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em
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vigor, bem como esclarecer ao responsável que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de
pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2.º,
do RI/TCU);
IX) remeter cópia da deliberação que vier a ser exarada ao Procurador Chefe da Procuradoria
Regional da República no Estado do Rio Grande do Sul, para as providências cabíveis, nos termos do
§ 3.º do art. 16 da Lei n.º 8.443/1992, e ao Fundo Nacional de Saúde, para ciência”
É o relatório.

VOTO
Em exame tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em nome
do ex-prefeito de Porto Xavier/RS, Vilmar Kaiser, em razão da impugnação parcial de despesas
realizadas entre 2010 e 2011 com recursos do Convênio 89/2009, que tinha por objeto “dar apoio
técnico e financeiro para ‘Aquisição de Medicamentos’, visando ao fortalecimento do Sistema Único
de Saúde – SUS”.
2. O ajuste foi firmado em 31/12/2009, com prazo de vigência prorrogado até o dia
9/6/2011 e prazo para prestação de contas até 9/7/2011. Foram previstos R$ 260.000,00 para a
execução do objeto, sendo R$ 250.000,00 de recursos federais e o restante a título de contrapartida do
convenente. Os recursos federais foram repassados integralmente, por meio da Ordem Bancária
2010OB815138, creditada na conta corrente específica em 11/6/2010. Os gastos com recursos do
convênio ocorreram entre 12/11/2010 e 22/7/2011.
3. Por meio do Relatório de Verificação in loco nº 7-1/2013, da Secretaria Executiva do
Ministério da Saúde, foi fiscalizada a execução do convênio e apontadas as seguintes irregularidades:
a) grande parte das notas fiscais apresentadas não continham os respectivos números de
lotes e a data de vencimento dos medicamentos, descumprindo normativos da Anvisa;
b) ocorrência de pagamento de despesas com recursos do convênio sem que tenha sido
comprovado o registro da entrada dos medicamentos adquiridos no Sistema de Controle de Entrada e
Saída (SEPIN); e
c) não comprovação da distribuição total da maior parte dos medicamentos adquiridos com
recursos do convênio.
4. A prestação de contas foi analisada por meio do Parecer Gescon nº 2646/2013 e dos
Pareceres Financeiros nºs 86/2014, 101/2015 e 102/2016, concluindo-se pela necessidade de o prefeito
ressarcir o FNS no valor histórico total de R$ 243.503,25. Em consequência, o gestor e a prefeitura
foram notificados em 2015 sobre a reprovação do convênio e a obrigatoriedade de devolução dos
recursos impugnados.
5. Diante do não saneamento das irregularidades e da não devolução dos recursos, o FNS
instaurou a tomada de contas especial correspondente. O Relatório de Auditoria, o Certificado de
Auditoria e o Parecer do Dirigente do Controle Interno foram unânimes em concordar com a atribuição
de responsabilidade e com o montante do débito apurados no relatório da TCE, tendo o Ministro de
Estado da Saúde atestado ter tomado conhecimento dessas conclusões.
6. No âmbito deste Tribunal, foi promovida a citação do ex-prefeito, em solidariedade com
as empresas contratadas para fornecer os medicamentos, relativamente às parcelas cuja entrega à
prefeitura não foi comprovada. O gestor municipal foi citado, ainda, quanto ao débito relativo ao
material recebido, mas cuja distribuição à população não foi demonstrada.
7. Regularmente citados os responsáveis, a empresa Somed Distribuidora de
Medicamentos Ltda. não apresentou defesa, devendo ser considerada revel. Por seu turno, o exprefeito, mesmo notificado para regularizar a representação legal do advogado que apresentou defesa
em seu nome, não o fez, devendo também ser considerado revel. No entanto, a defesa apresentada pelo
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advogado foi analisada, em respeito ao princípio da verdade material, conforme previsto no § 2º do art.
145 do Regimento Interno do TCU, tendo a unidade técnica concluído por rejeitá-la, conclusão com a
qual me alinho.
8. De fato, é improcedente a alegação de que o ex-prefeito foi intimado a apresentar defesa
pela primeira vez apenas em 2018, tendo em vista que o responsável vem sendo notificado acerca das
irregularidades apontadas desde 2015 (peça 14, p. 6, com Aviso de Recebimento na peça 15, p. 4 e 7, e
peça 38, p. 5). Tampouco merece acolhida o argumento de que o ônus da prova cabe a quem alega a
ocorrência de dano ao erário. Como se sabe, compete aos gestores comprovar a boa e regular aplicação
dos recursos públicos, conforme art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal. Além disso, a
responsabilidade do gestor perante o TCU é de natureza subjetiva, sendo desnecessária a demonstração
de conduta dolosa ou de má-fé para que lhe caiba ressarcir os prejuízos por ele causados ao erário.
Quanto às anotações manuscritas que o advogado apresentou para tentar comprovar o recebimento e a
distribuição dos medicamentos, trata-se de registros sem comprovação de autoria e origem,
desacompanhados de qualquer assinatura capaz de atestar a efetiva distribuição dos medicamentos
referenciados e que não permitem estabelecer relação com as notas fiscais relativas à aquisição dos
remédios, sendo assim insuficientes para comprovar o destino dado aos medicamentos.
9. Com relação às alegações de defesa apresentadas pelas empresas contratadas,
acompanho a análise feita pela SecexTCE, com os ajustes propostos pelo MP/TCU. Com efeito,
observo que as empresas, em sua maioria, não conseguiram comprovar a efetiva entrega dos bens delas
adquiridos. Em casos semelhantes, a jurisprudência do TCU tem se consolidado no sentido de
considerar que o fato de haver nota fiscal, mesmo atestada, sem qualquer evidência de entrega da
mercadoria, é insuficiente para comprovar a regular aplicação dos recursos, a exemplo, entre outros,
dos Acórdãos 14.596/2019-1ª Câmara, 818/2019-2ª Câmara, 8.337/2018-2ª Câmara, 1.930/2016Plenário, 5.161/2014-2ª Câmara e 2.600/2012-Plenário.
10. A exceção, como apontado pelo MP/TCU, ocorreu “nos casos em que as notas fiscais
continham a indicação dos números dos lotes dos medicamentos e o ateste de recebimento da
mercadoria pela prefeitura – Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda.–ME, NF 980
(parcela de R$ 4.500,00) e Dimerios Comércio de Materiais Cirúrgicos Eireli, NF 4695 (total de R$
30.385,14)”. Nesses dois casos, o débito deve ser atribuído exclusivamente ao gestor municipal, uma
vez que “embora não tenha sido comprovada a entrada em estoque e a distribuição dos fármacos, a
inviabilidade de tal demonstração recaiu em condutas exclusivas da prefeitura. Veja-se que as
distribuidoras indicaram, nas respectivas notas fiscais, os números dos lotes dos materiais – tendo,
portanto, cumprido a sua parte na rastreabilidade do produto –, além de apresentarem tal documento
contendo o devido ateste de recebimento pelo município (peça 6, p. 2-3 e peça 60, p. 13-18). Assim,
entendemos, diante de tais elementos, que é não se pode presumir que não houve a entrega dos
medicamentos e, por conseguinte, presume-se o adimplemento da obrigação pela Medix Brasil e
Dimerios Comércio, relativamente a esses específicos valores”.
11. Por fim, no que se refere à possível ocorrência de prescrição, tanto a análise realizada
pela unidade técnica, baseada na Súmula-TCU 282 e no Acórdão n.º 1.441/2016-TCU-Plenário, como
as considerações expendidas pelo Ministério Público junto ao TCU, levando em consideração o
pronunciamento do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 636.886 (tema 899), em
caráter de repercussão geral, indicaram, no caso concreto, não ter operado a prescrição.
12. Assim sendo, devem as presentes contas ser julgadas irregulares, com a imputação de
débito aos responsáveis, sem prejuízo da aplicação da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92.
Quanto à empresa Dimerios Comércio de Materiais Cirúrgicos Eireli Ltda., suas alegações de defesa
devem ser aceitas, com a consequente exclusão da relação processual.
Ante o exposto, voto no sentido de que o Tribunal adote o acórdão que ora submeto à
deliberação deste Colegiado.
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ACÓRDÃO Nº 5330/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 010.789/2018-9.
2. Grupo II – Classe de Assunto: II – Tomada de Contas Especial
3. Responsáveis: Dimerios Comercio de Materiais Cirurgicos Eireli (74.127.473/0001-90);
Elemar Sobieski - Comércio de Cosméticos (10.387.902/0001-86); Medix Brasil Produtos Hospitalares
e Odontologicos Ltda - Me (10.268.780/0001-09); Somed Distribuidora de Medicamentos Ltda
(10.213.520/0001-36); Vilmar Kaiser (273.920.740-91).
4. Unidade: Prefeitura Municipal de Porto Xavier - RS.
5. Relator: Ministro Jorge Oliveira.
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: Jhony Wilson Neves Mycykowski (CPF 054.581.449-96; não advogado)
representando Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo
Nacional de Saúde (FNS) em nome do ex-prefeito de Porto Xavier/RS, Vilmar Kaiser, em razão da
impugnação parcial de despesas realizadas com recursos do Convênio 89/2009, que tinha por objeto
“dar apoio técnico e financeiro para ‘Aquisição de Medicamentos’, visando ao fortalecimento do
Sistema Único de Saúde – SUS”.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira
Câmara, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 12, § 3º, 16, inciso III, alíneas “b” e “c” e §§ 2º e 3º,
19, caput, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c com os arts. 1º, inciso I, 202, § 8º,
209, incisos II e IV e § 5º, 210, 214, inciso III, alínea “a”, 217, e 267 do Regimento Interno do TCU, e
ante as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. considerar Vilmar Kaiser e a empresa Somed Distribuidora de Medicamentos Ltda. revéis
para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo;
9.2. acolher as alegações de defesa da empresa Dimerios Comércio de Materiais Cirúrgicos
Eireli e excluí-la da relação processual;
9.3. acolher parcialmente as alegações de defesa da empresa Medix Brasil Produtos Hospitalares
e Odontológicos Ltda.;
9.4. rejeitar as alegações de defesa dos demais responsáveis;
9.5. julgar irregulares as contas de Vilmar Kaiser e das empresas Medix Brasil Produtos
Hospitalares e Odontológicos Ltda., Sobieski & Sobieski Ltda. e Somed Distribuidora de
Medicamentos Ltda., e condená-los solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas,
com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal,
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 dos recolhimentos,
na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos.
9.5.1. exclusivamente Vilmar Kaiser:
Data
Valor
original
(R$)
12/11/2010
58.836,34
18/11/2010
26.018,82
22/7/2011
35.798,21
6/9/2011
5.196,67
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9.5.2. Vilmar Kaiser solidariamente com a empresa Medix Brasil Produtos Hospitalares e
Odontológicos Ltda.:
Data
Valor
original
(R$)
18/4/2011
50.754,80
9.5.3. Vilmar Kaiser solidariamente com a empresa Sobieski & Sobieski Ltda.:
Data
Valor
original
(R$)
18/4/2011
7.768,20
22/7/2011
7.377,80
9.5.4. Vilmar Kaiser solidariamente com a empresa Somed Distribuidora de Medicamentos
Ltda.:
Data
Valor
original
(R$)
25/4/2011
20.370,13
9.6. aplicar individualmente a Vilmar Kaiser e às empresas Medix Brasil Produtos Hospitalares e
Odontológicos Ltda., Sobieski & Sobieski Ltda. e Somed Distribuidora de Medicamentos Ltda. multas
nos valores de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), R$
2.300,00 (dois mil e trezentos reais) e R$ 3.000,00 (três mil reais), respectivamente, fixando-lhes o
prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o
recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data
do acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da
legislação em vigor;
9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações;
9.8. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o
parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas;
9.9. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da
notificação, e os das demais a cada 30 dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os
correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor;
9.10. alertar os responsáveis que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de
qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor;
9.11. remeter cópia da presente deliberação ao Procurador Chefe da Procuradoria Regional da
República no Estado do Rio Grande do Sul, para as providências cabíveis, e ao Fundo Nacional de
Saúde, para ciência.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5330-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira (Relator).
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

JORGE OLIVEIRA
Relator

Fui presente:

646
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral

GRUPO II – CLASSE II – Primeira Câmara
TC 010.790/2018-7
Natureza: Tomada de Contas Especial
Unidade: Ministério da Cultura (extinto)
Responsável: Evandro Buaszczyk (543.567.760-20)
Representação legal: não há
SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CAPTAÇÃO DE RECURSOS COM BASE
NA LEI 8.313/1991. NÃO COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO FÍSICA DO PROJETO. CONTAS
JULGADAS IRREGULARES. DÉBITO CORRESPONDENTE AO MONTANTE CAPTADO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
RELATÓRIO
Inicio este relatório com a reprodução da instrução produzida no âmbito da SecexTCE
(peças 55-57), posteriormente ratificada (peças 70-71) em razão de nova tentativa de citação do
responsável proposta pelo MPTCU (peça 58) e acolhida pela então Relatora deste feito (peça 59):
“INTRODUÇÃO
Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Cultura (MinC) em
desfavor do Sr. Evandro Buaszczyk, em virtude da não comprovação da regular aplicação dos
recursos captados mediante incentivo fiscal, decorrente do não encaminhamento dos elementos
complementares necessários para a análise da prestação de contas final do projeto cultural ‘Rio
Grande do Sul, Dança e Folclore Gaúcho’ (PRONAC 02-6887), celebrado com base no § 1º do art. 18
e no art. 26, da Lei 8.313/1991, com o objetivo de realizar trinta shows de danças típicas, pelo Estado
do Rio Grande do Sul (peça 9).
HISTÓRICO
2.
A Portaria MinC nº 80, de 10/3/2003, autorizou a captação do valor de apoio, totalizando
R$ 234.631,95, no período de 6/3 a 31/12/2003 (peça 21), prorrogado até 31/12/2004 (peça 3, p. 7),
recaindo o prazo para prestação de contas em 30/1/2005.
3.
Embora não conste dos autos a totalidade dos extratos bancários relativos à captação e
movimentação dos recursos (elementos faltantes na prestação de contas, dos quais resultou a sua não
aprovação), verifica-se que, do total autorizado, foi captado pelo proponente o montante de
R$ 234.533,97, correspondente a 99,96 % do total, conforme valores e datas atestados pelos recibos
de participações, e corroborados pelo demonstrativo de débito da TCE (peça 8), a seguir
especificado:
Data
30/6/2003
31/7/2003
30/12/2003
30/12/2003
30/6/2004
30/6/2004
30/6/2004

Valor R$
2.000,00
45.000,00
25.000,00
60.000,00
10.000,00
30.000,00
15.000,00
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2/8/2004
2/8/2004
2/8/2004
23/8/2004
12/11/2004
12/11/2004
12/11/2004
12/11/2004
TOTAL

112,01
142,88
88,12
4.000,00
165,67
63,27
162,02
42.800,00
234.533,97

4.
De acordo com o Relatório de Análise Financeira da Prestação de Contas elaborado pela
Sefic/MinC (peça 12), o proponente apresentou duas prestações de contas parciais, sendo a segunda
considerada, pelo órgão, como prestação de contas final. No entanto, no aludido relatório, constatouse a existência de falhas e lacunas que obstaram a verificação do correto emprego dos recursos, quais
sejam:
a) ausência dos extratos bancários comprobatórios dos seguintes depósitos: R$ 42.800,00;
R$ 165,67; R$ 63,67 e R$ 162,02, todos de 12/11/2004;
b) inconsistências em diversas notas fiscais preenchidas de forma inadequada e/ou
incompleta;
c) ausência de comprovação da execução da despesa correspondente à meta ‘auditoria’,
no valor de R$ 11.172,95;
d) incompletude no preenchimento do Relatório de Pagamentos Parcial, e extrapolação de
valores orçados para algumas despesas, verificadas no Relatório de Execução da Receita e Despesa.
5.
Após o insucesso nas notificações dirigidas ao Sr. Evandro Buaszczyk, cobrando os
elementos complementares necessários para a análise da prestação de contas final do projeto (Ofícios
116/2009, de 24/4/2009; 441/2009, de 19/10/2009, e 53/2015, de 31/3/2015, peça 3, p. 10-11; 12 e 16,
respectivamente), foi emitido o Laudo Final sobre a Prestação de Contas nº
53/2017/G1/PASSIVO/SEFIC/MinC (peça 9, p. 1-2), pela reprovação da correspondente prestação de
contas.
6.
O fundamento para a instauração da Tomada de Contas Especial, conforme apontado no
Relatório de TCE nº 429/2017 (peça 28), foi a não comprovação da regular aplicação dos recursos
captados com amparo no Pronac 02-6887, decorrente do não encaminhamento dos elementos
complementares necessários para a análise da prestação de contas final do aludido projeto cultural, o
que levou o Tomador de Contas a concluir pela imputação do valor integral dos recursos captados à
responsabilidade do Sr. Evandro Buaszczyk.
7.
O Relatório de Auditoria nº 155/2018, da Controladoria Geral da União (Peça 29)
ratificou o posicionamento do Tomador de Contas. Após serem emitidos o Certificado de Auditoria, o
Parecer do Dirigente e o Pronunciamento Ministerial (peças 30, 31 e 32), o processo foi remetido a
esse Tribunal.
8.
A instrução inicial do feito (peça 36), na mesma linha do Tomador de Contas, concluiu
pela responsabilização do Sr. Evandro Buaszczyk, propondo a sua citação para que apresentasse
alegações de defesa quanto à não comprovação da boa e regular gestão dos recursos recebidos.
9.
Com base na delegação de competência da relatora deste feito, a Exma. Ministra Ana
Arraes (Portaria AA 1, de 21/7/2014), realizou-se a citação proposta, conforme a seguir
discriminado:
Origem
Defes
Ofí
Fim
Data do endereço
Data de
Nome do
a
cio nº
do
Prazo
do ofício
recebimento
recebedor
Apresentad
para defesa
a
116
16/8
Receita
‘Mudou3/2018
/2018
Federal
se’

648
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

(peç

AR (peça

a 39)

40)

251
8/20181
26/1
(peç 0/2018
a 44)
251
7/20182
26/1
(peç 0/2018
a 45)

Receita
Federal

‘Mudouse’
AR (peça

-

-

-

-

-

-

47)
Receita
Federal

‘Mudouse’
AR (peça
46)

DOU

Defes
Fim
a
Data
do
Prazo
al nº
ão
Apresentad
para defesa
a
018
19/1
nº 205, Seção 3, p. 112
22/10/20
3/11/2
4/2019
0/2019
19
019
1
endereço da empresa Arte e Show Produções Artísticas Ltda. (sócio administrador – peça 42)
2
endereço da empresa Sul Feiras Ltda. (sócio administrador – peça 41)
10. Transcorrido o prazo regimental fixado e mantendo-se inerte o responsável, impõe-se que
seja considerado revel, dando-se prosseguimento ao processo, de acordo com o art. 12, § 3º, da Lei
8.443/1992.
EXAME TÉCNICO
Da validade das notificações
11. 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:
Edit

Publicaç

‘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.
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(...)’

12. 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.
13. 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).

14. 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.’

15. No caso em exame, efetuou-se a citação válida do Sr. Evandro Buaszczyk pela via
editalícia (peças 50-52), após três tentativas frustradas nos endereços do responsável e de suas
empresas, constantes nas bases de dados da Receita Federal (peças 39, 40, 44, 45, 46 e 47).
Da revelia
16. Nos processos do TCU, a revelia não leva à presunção de que sejam 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.
17. 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.’
18. Não obstante a revelia configurada neste processo, e em prestígio ao princípio da verdade
real que informa os processos no TCU, foram os autos novamente compulsados, chegando-se a
conclusão diversa daquela que motivou a citação pela integralidade dos recursos, senão vejamos.
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19. Com efeito, o responsável teve suas contas reprovadas, na fase interna da TCE, pela não
comprovação da regular aplicação dos recursos captados sob o amparo do Pronac 02-6887, em
virtude do não encaminhamento da documentação complementar julgada necessária para a análise
conclusiva da prestação de contas final do projeto, nos termos do Relatório de Análise Financeira da
Prestação de Contas elaborado pela Sefic/MinC (peça 12), o que ensejou a sua citação pela
integralidade dos recursos captados (item 6).
20. Tal como já evidenciado no item 4 desta instrução, os elementos faltantes para a análise
referiam-se a:
a) ausência dos extratos bancários comprobatórios dos seguintes depósitos: R$ 42.800,00;
R$ 165,67; R$ 63,67 e R$ 162,02, todos de 12/11/2004;
b) inconsistências em diversas notas fiscais preenchidas de forma inadequada e/ou
incompleta;
c) ausência de comprovação da execução da despesa correspondente à meta ‘auditoria’,
no valor de R$ 11.172,95;
d) incompletude no preenchimento do Relatório de Pagamentos Parcial, e extrapolação de
valores orçados para algumas despesas, verificadas no Relatório de Execução da Receita e Despesa.
21. De fato, os autos se ressentem dos extratos bancários dos depósitos realizados no dia
12/11/2004 (item ‘a’), assim como da comprovação de que a despesa correspondente à meta
‘auditoria’ tenha sido executada (item ‘c’). Estes itens, somados, perfazem um montante de
R$ 54.364,31, que, efetivamente, podem compor o débito a ser imputado ao responsável.
22. Contudo, para a correta configuração desse débito, faz-se necessário o exame das notas
fiscais apresentadas na prestação de contas, de forma a identificar aquelas que podem ser
consideradas aptas à comprovação do nexo de causalidade entre as despesas efetuadas com os
recursos captados, e movimentados no Banco Banrisul (conta 35.028826-07 – ag. 0285-76).
23. Para tanto, elaborou-se o quadro a seguir, no qual são relacionadas apenas as despesas,
da Relação de Pagamentos, cujas notas fiscais correspondentes tenham sido preenchidas de forma
correta - considerando-se como tal aquelas que se apresentam com a indicação do Pronac 02-6887,
da data de emissão, e da discriminação dos serviços – e cujos cheques pelos quais foram liquidadas
encontram-se indicados nos extratos bancários à peça 16.
Quadro I
Ite
Beneficiário
NF/R
Data
Valor
Che
Peça/P
m
ec
que
ágs
1
CTG
Os
Rec.0
13/8/20
2.000,
697
17/1 –
Maragatos
69
03
00
531
16/2
2
CTG Lalau
Rec.0
28/12/2
2.000,
697
17/2Miranda
1
003
00
532
16/2
3
CTG Lalau
Rec.0
28/12/2
1.000,
697
17/3Miranda
2
003
00
533
16/2
4
Delta Som NF
25/8/20
7.000,
697
17/4ME
456
03
00
539
16/2
697
541
5
Capellari
NF
11/8/20
2.000,
697
17/5Turismo Ltda.
096
03
00
540
16/2
6
Capellari
NF
13/8/20
1.000,
697
17/6Turismo Ltda.
097
03
00
540
16/2
7
CTG Laço
Rec.
18/8/20
1.500,
697
17/7 da Amizade
577
03
00
535
16/2
8
CTG
Os
Rec.0
18/8/20
2.154,
697
17/8 -
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Maragatos
CTG Laço
da Amizade
CTG Laço
da Amizade
CTG Laço
da Amizade
ABC
Combustíveis Ltda.
CTG
Os
Maragatos
ABC
Combustíveis Ltda.
ABC
Combustíveis Ltda.
ABC
Combustíveis Ltda.
ABC
Combustíveis Ltda.
ABC
Combustíveis Ltda.
ABC
Combustíveis Ltda.
ABC
Combustíveis Ltda.
ABC
Combustíveis Ltda.
ABC
Combustíveis Ltda.
ABC
Combustíveis Ltda.
ABC
Combustíveis Ltda.
ABC
Combustíveis Ltda.
ABC
Combustíveis Ltda.
ABC
Combustíveis Ltda.
ABC
Combustíveis Ltda.
ABC
Combustíveis Ltda.
ABC
Combustíveis Ltda.
ABC
Combustíveis Ltda.
ABC
Combustíveis Ltda.

70

03
Rec.

578

00
18/8/20

03
Rec.

579

21/8/20

Rec.
NF
61981
Rec.0
71
NF
61987
NF
61918
NF
61886
NF
62470
NF
61722
NF
61940
NF
62234
NF
62100
NF
62221
NF
62213
NF
62393
NF
62319
NF
62269
NF
62281
NF
62320
NF
62367
NF
62391
NF
62404
NF
62435

1.000,
00

03

580

536

1.500,

21/8/20

697

2.000,
00

23/9/20

697
537

500,00

13/9/20
23/9/20

697

50,00

13/9/20

697

50,00

697
545

8/9/200

50,00

3

697
545

21/11/2

50,00

003

697
545

16/8/20

50,00

03

697
545

12/9/20

50,00

03

697
545

24/10/2

50,00

003

697
545

7/10/20

50,00

03

697
545

23/10/2

50,00

003

697
545

22/10/2

50,00

003

697
545

10/11/2

50,00

003

697
545

1/11/20

50,00

03

697
545

27/10/2

50,00

003

697
545

29/10/2

50,00

003

697
545

3/11/20

50,00

3

697
545

7/11/20

50,00

03

697
545

8/11/20

50,00

03

697
545

11/11/2

50,00

15/11/2

50,00

003

697
545
697
545

17/14 16/3

545

03

17/12 16/2

544

03

17/11 16/2

697

2.000,
00

17/10 16/2

542

03

17/9 16/2

534

03

003

697
538

00

03

16/2

17/15
– 16/3
17/15
– 16/3
17/16
– 16/3
17/16
– 16/3
17/17
– 16/3
17/17
– 16/3
17/18
– 16/3
17/18
– 16/3
17/19
– 16/3
17/19
– 16/3
17/20
– 16/3
17/20
– 16/3
17/21
– 16/3
17/21
– 16/3
17/22
– 16/3
17/22
– 16/3
17/23
– 16/3
17/23
– 16/3
17/24
– 16/3
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33

ABC
NF
Combustíveis Ltda. 62418
34
CTG Laço
Rec.
da Amizade
581
35
Mito
NF
112
36
ABC
NF
Combustíveis Ltda. 62122
37
ABC
NF
Combustíveis Ltda. 62080
38
ABC
NF
Combustíveis Ltda. 62120
39
ABC
NF
Combustíveis Ltda. 62423
40
ABC
NF
Combustíveis Ltda. 61676
41
CTG
Os
Rec.0
Maragatos
72
42
Astral Ltda.
NF
0006
43
Rest. Centro
NF
Empresarial
7524
44
Condall
NF
Hotel
236
45
Sigma
NF
Decorações Ltda.
1053
46
Sigma
NF
Decorações Ltda.
1052
47
Rádio
NF
Coroados Ltda.
003961
48
Delta Som –
NF
ME
464
49
Audio Office
NF
Prod. Art.
000123
50
Foto Perin
NF
18312
51
Jornal
NF
Popular
4673
52
De
Fato
NF
Editora Ltda.
3252
53
Mil Tons
NF
1583
54
CTB
NF
Sonorizações Ltda. 146
55
Lancheria
NF
Masetto
000138
56
DAD Prod.
NF
Alim. Ltda.
622
57
Dutra
NF

13/11/2

50,00

003

697
545

7/9/200
3

2.300,
00

17/9/20

697
546

203,00

03

697
549

10/10/2

50,00

003

695
750

6/10/20

50,00

03

697
550

10/10/2

50,00

14/11/2

70,00

9/8/200

30,00

21/9/20

1.600,

003

697
550

003

697
550

3

697
550

03

00

697
547

20/10/2

250,00

25/10/2

550,00

20/10/2

400,00

30/10/2

1.000,

003

697
514

003

697
518

003

697
516

003

00
30/10/2

003

515
1.500,

00
19/12/2

003

697
697
515

2.000,
00

696
461

20/10/2

450,00

21/10/2

300,00

10/11/2

112,25

5/4/200

500,00

8/4/200

2.000,

003

696
462

004

365
040

003

696
466

4

697
519

4

00
9/1/200

4

519
1.000,

00
4/1/200

4

697
520

1.500,
00

22/11/2

697

697
521

80,00

003

696
467

22/9/20

54,00

03

696
365

18/9/20

100,00

696

17/24
– 16/3
17/25
– 16/3
17/27
– 16/3
17/28
– 16/3
17/28
– 16/3
17/29
– 16/3
17/29
– 16/3
18/1 –
16/3
18/2 –
16/3
18/4 –
16/3
18/6 –
16/4
18/7 –
16/4
18/8 –
16/4
18/9 –
16/4
18/10
– 16/6
18/11
– 16/6
18/14
– 16/19
18/17
– 16/8
18/17
– 16/8
18/20
– 16/8
18/20
– 16/8
18/21
– 16/8
18/22
– 16/8
18/18
– 16/8
18/18
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58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Alimentos
Churrascari
a Spagnol
Poletto
Churrascaria
Villorba
Restaurante
Churrascari
a Spagnol
Churrascari
a Estrela do Sul
Restaurante
Paradiso
CTG Lalau
Miranda
CTG Tronco
de Araçá
Plena
Publicidade Ltda.
Evandro
Buaszczyk
ABC
Combustíveis Ltda.
CLS Bongo
Produções Ltda.

2039
NF
24271
NF
9593
NF
0804
NF
24419
NF
25832
NF
52393
NF
20852
Rec.2
02
NF
028
NF
030
NF
62510
NF
364

03

365
23/9/20

20,00

03

696
365

6/9/200

58,50

3

696
365

23/11/2

28,80

003

696
467

26/11/2

22,50

003

696
467

23/12/2

25,00

003

696
467

22/12/2

139,00

003

696
467

10/1/20
04

2.000,
00

10/1/20
04

2.000,
00

12/1/20
04

696
469

4.000,
00

19/2/20
04

696
368

696
471

6.000,
00

26/11/2

696
470

70,00

003

696
472

20/3/20
04

6.300,
00

696
474

– 16/8
18/19
– 16/8
18/19
– 16/8
18/23
– 16/8
18/23
– 16/8
18/24
– 16/8
18/24
– 16/8
18/25
– 16/8
18/25
– 16/8
18/26
– 16/10
18/27
– 16/10
18/28
– 16/10
18/29
– 16/10

697
523
70

J.L.Alves de
NF
Jesus&Cia Ltda.
035
71
CTG Tronco
Rec.2
de Araçá
03
72
Astral Ltda.
NF
0043
73
CTG 20 de
Rec.1
Setembro
8
74
Plena
NF
Publicidade
073
75
CTG
Rec.
Alexandre Pato
2452
76
CTG Lalau
Rec.
Miranda
20853
77
CLS Bongo
NF
Produções
366

26/5/20
04

6.700,
00

10/3/20
04

2.000,
00

8/4/200
4

1.000,

28/3/20

2.000,

8/4/200

1.100,

5/4/200

3.000,

5/4/200

291
491

2.000,
00

6/4/200
4

696
475

00

4

696
476

00

4

697
525

00

4

697
524

00

04

696
473

291
492

7.000,
00

291
494

18/29
– 16/10
18/30
– 16/10
18/30
– 16/10
18/31
– 16/10
18/32
– 16/10
19/2 –
16/9
19/2 –
16/9
19/4 –
16/9

696
477
78

ABC
NF
Combustíveis Ltda. 62575
79
ABC
NF
Combustíveis Ltda. 62586

2/12/20

50,00

03
4/12/20
03

19/5 –

696
478

70,00

16/9
19/5 –

696
478

16/9
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80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

98
99
10
0
10
1
10
2
10
3

ABC
Combustíveis Ltda.
ABC
Combustíveis Ltda.
ABC
Combustíveis Ltda.
ABC
Combustíveis Ltda.
ABC
Combustíveis Ltda.
ABC
Combustíveis Ltda.
ABC
Combustíveis Ltda.
ABC
Combustíveis Ltda.
ABC
Combustíveis Ltda.
ABC
Combustíveis Ltda.
ABC
Combustíveis Ltda.
ABC
Combustíveis Ltda.
ABC
Combustíveis Ltda.
ABC
Combustíveis Ltda.
ABC
Combustíveis Ltda.
ABC
Combustíveis Ltda.
ABC
Combustíveis Ltda.
Point
Conveniências
Ltda.
Restaurante
Paradiso
Café, Bar e
Rest. Genivaldo
Churrascari
a Estrela do Sul
Restaurante
Paradiso
Siciliano
Restaurante
Moto Mania
Sonoriz. e Publ.

NF
62589
NF
62615
NF
62621
NF
62638
NF
62649
NF
62673
NF
62728
NF62
770
NF
62779
NF
62780
NF
62782
NF
62810
NF
62842
NF
62839
NF
62859
NF
62889
NF
62936
NF
376
NF
54126
NF
10028
NF
25939
NF
53297
NF
085
NF
034

4/12/20

50,00

03
6/12/20

50,00

03
8/12/20

16/9

80,00

16/9

11/12/2

50,00

16/9

50,00

20/12/2

50,00

27/12/2

50,00

30/12/2

50,00

31/12/2

50,00

31/12/2

41,00

6/1/200

50,00

12/1/20

50,00

12/1/20

50,00

14/1/20

50,00

20/1/20

30,00

27/1/20

30,00

6/4/200

300,00

003

16/9
16/9
16/9
16/9
696

478

003

696
478

003

696
478

4

696
478

04

696
478

04

696
478

04

696
478

04

696
478

04

696
478

4

696
478

5/4/200

110,00

4

696
478

7/2/200

140,00

4

696
478

17/1/20

62,00

04

696
478

20/2/20

41,50

04

696
478

6/2/200

285,00

4

696
478

6/4/200

1.000,
00

19/9 –

696
478

003

19/9 –

696
478

003

19/8 –

696
478

003

19/8 –

696
478

16/12/2

19/7 –

696
478

003

19/7 –

696
478

10/12/2

19/6 –

696

30,00

003

4

16/9

478

03

19/6 –

696
478

696
479

19/10
– 16/9
19/10
– 16/9
19/11
– 16/9
19/11
– 16/9
19/12
– 16/9
19/12
– 16/9
19/13
– 16/9
19/13
– 16/9
19/14
– 16/9
19/14
– 16/9
19/15
– 16/9
19/15
– 16/9
19/16
– 16/9
19/16
– 16/9
19/17
– 16/9
19/18
– 16/9
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10
4
10
5
10
6
10
7
10
8
10
9
11
0
11
1
11
2
11
3
11
4
11
5
11
6
11
7
11
8
11
9
12
0
12
1
12
2
12
3

Evandro
Buaszczyk
Café, Bar e
Rest. Genivaldo
CTG Tronco
do Araçá
CTG
Os
Maragatos
CTG
Retorno
à
Querência
CTG
Gaudério Serrano
JL Alves de
Jesus&Cia.Ltda.
Foto Perin
Ltda.
Som Center
Ltda.
Audio Office
ME
ABC
Combustíveis Ltda.
CTG Tronco
do Araçá
CTG
Alexandre Pato
CLS Bongo
Produções
Soc.
Cult.
Recr. São Jorge
Emp. Jorn.
Real Time Ltda.
Odisséia FM

NF
031

11/4/20
04

NF
10030
Rec.
204
Rec.
073
Rec.
004

Rec.
00069
NF
036
NF
20029
NF
206
NF
000106
NF
650073
Rec.
205
Rec.
2453
NF
368
NF
211
NF
2140
NF
2951
Comunidade
NF
FM
9569
Gráfica
NF
Agetra Ltda.
12903
Hotel Prata
NF13
Villaggio Ltda.
531

3.000,
00

8/2/200

696
480

171,50

4

291
500

20/4/20
04

2.000,
00

20/4/20
04

2.000,
00

28/3/20
04

1.000,

20/4/20

291
497

2.000,
00

26/5/20
04

697
529

00

04

697
527

697
528

8.000,
00

10/5/20

291
498

500,00

04

906
661

17/5/20

140,00

04

906
664

27/7/20

380,00

04

906
664

9/8/200
4

1.000,
00

5/7/200
4

2.500,
00

8/7/200
4

906
666

3.000,
00

8/7/200
4

906
664

906
668

5.000,
00

18/7/20

906
669

134,00

04

906
667

27/7/20

312,00

04

906
675

9/8/200

288,00

4

906
675

9/8/200

400,00

4

906
675

5/7/200
4

1.000,
00

18/11/2
004

906
673

1.500,
00

220
461

19/19
– 16/9
19/20
– 16/9
19/20
– 16/9
19/21
– 16/11
19/22
– 16/9
19/23
– 16/9
19/24
– 16/11
19/25
– 16/13
19/31
– 16/12
19/34
– 16/12
19/36
– 16/12
19/37
– 16/12
19/37
– 16/12
19/38
– 16/12
19/39
– 16/12
19/43
– 16/15
19/43
– 16/15
19/44
– 16/15
19/45
– 16/15
19/48
– 16/18

220
464
12
4

Delta Som

NF
591

29/11/2
004

10.000
,00

220
465

19/48
– 16/18

220
466
12
5

CLS Bongo
NF
Produções
369

8/12/20
04

4.800,
00

220
467

19/49
– 16/18
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220
469
12
6
7
8
9
0

Evandro
Buaszczyk
12
Foto Perin

NF
032

10/12/2
004

NF
22583
12
Integração
NF
FM
4485
12
SHS
NF
Transportes Ltda. 0009
13
DKS Prod.
NF
Eventos Ltda.
021

4.000,
00

26/10/2

220
470

600,00

004

365
031

28/10/2

300,00

004

365
031

17/12/2
004

3.000,
00

18/12/2
004

365
034

8.000,
00

220
463

19/50
– 16/18
19/51
– 16/18
19/52
– 16/18
19/53
– 16/18
19/54
– 16/18

365
038
365
039
13
1

Rest. Partido
Alto

13
2

Churrascari
a Papagaio
13
De Santi

NF
0889

3

NF
2063

13
13
5
13
6
13
7
13
8
13
9

Cia. Fogos
Atômica
Marcos
André Annes
Sonorizações
Bordin Ltda.
CTG Lalau
Miranda
CTG
Riachuelo
Sonorizações
Bordin Ltda.

41,00

22/10/2

NF

63,00

220
468

20/12/2

500,00

004

NF
000749
NF
427
NF
177
Rec.
20855
Rec.
s/n
NF
178

220
468

003

152

4

20/10/2
004

365
032

9/12/20

850,00

04

365
037

12/12/2
004

2.500,
00

13/12/2
004

3.000,
00

10/12/2
004

1.500,

9/8/200

365
035

1.800,
00

18/12/2
004

365
035

00

4

365
035

906
676

2.700,
00

906
674

19/55
– 16/18
19/55
– 16/18
19/56
– 16/19
19/57
– 16/19
19/58
– 16/19
19/58
– 16/19
19/59
– 16/19
19/60
– 16/15
19/60
– 16/15

220
462
365
033
14
0
1

CTG 20 de
Setembro
37
14
ABC
Combustíveis Ltda.

Rec.

1/8/200
4

62436

3.000,
00

17/11/2

906
670

50,00

003

696
478

TOTAL 1

19/61
– 16/15
19/62
– 16/9

173.65
1,05

Despesas hachuradas em cinza não foram acolhidas, devendo ser incorporadas ao débito.

24. A análise do quadro acima evidenciou a ocorrência de falhas/irregularidades na
prestação de contas, algumas das quais, embora não desatendam aos parâmetros estabelecidos no
item 23 supra, de outra forma impossibilitam o estabelecimento do nexo causal entre receita e
despesa, senão vejamos.
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24.1. Nesse sentido, destacam-se os fortes indícios de adulteração em notas fiscais, notadamente
daquelas relacionadas às diversas despesas com aquisição de combustível na Abastecedora de
Combustíveis ABC Ltda. (ABC Combustíveis).
24.1.1. À exceção da NF 61981 (item 12 do Quadro I), em todas as demais notas fiscais
emitidas pela fornecedora (itens 14-33; 36-40; 78-102; 114 e 141 do Quadro I) consta uma indicação
ao Pronac 02-6887 nitidamente inserida em momento diverso da emissão da nota, e com grafia
divergente do restante do documento, sugerindo a adulteração do documento fiscal, com o intuito de
‘compor’ a prestação de contas.
24.1.2. Corrobora esse entendimento o fato de que as aludidas notas fiscais se referem a
aquisições de combustível realizadas, quase sistematicamente, pelo mesmo valor de R$ 50,00, com
periodicidade muito frequente – em alguns casos, quase diariamente (ex: itens 20, 22, 23, 26, 27, 29 e
30 do Quadro) – e apenas em um mesmo posto, localizado na cidade do responsável (Nova
Prata/RS). Essa última circunstância chama a atenção, na medida em que o Pronac 02-6887, por sua
natureza, era um projeto itinerante, cuja execução se deu pelo interior do Rio Grande do Sul, sendo
razoável supor que, em algum momento, se fizesse necessário o abastecimento em rodovia, ou em
qualquer outro local diverso de Nova Prata/RS.
24.1.3. Registra-se que o indício em tela parece também se verifica em algumas outras notas
fiscais que compõem a prestação de contas (ex: itens 45 e 46 do Quadro), porém as diferenças de
grafia observadas não permitem concluir, peremptoriamente, que se tratam de adulterações.
24.1.4. Não fosse bastante, também se verifica nessas mesmas notas fiscais (e também em
outras, conforme adiante tratado) a realização de diversos pagamentos com um mesmo cheque,
caracterizando pagamentos em espécie (itens 14-33; 36-40; e 78-102 do Quadro I). Tal prática não se
coaduna com a comprovação do regular emprego de recursos públicos, ante a impossibilidade de se
estabelecer nexo entre os recursos sacados e o beneficiário, e vem merecendo censura do TCU (e.g.
Acórdão 1549/2008 – 2ª Câmara).
24.1.5. Em regra o TCU censura ocorrências dessa natureza. Entretanto, sua jurisprudência
revela entendimentos no sentido de admitir, excepcionalmente, os pagamentos em espécie, quando se
verificar compatibilidade temporal entre os saques e os documentos fiscais apresentados (ex:
Acórdãos 12.472/2016, 2.089/2008, ambos da Segunda Câmara - Jurisprudência Selecionada TCU).
24.1.6. Todavia, a questão perde relevância em face dos fortes indícios de adulteração de
notas fiscais, tratados nos itens 24.1.1. e 24.1.2., em razão dos quais se entende que os referidos
documentos fiscais não devam ser considerados aptos a comprovar a aplicação de recursos no Pronac
02-6887, devendo compor o débito a ser imputado ao Sr. Evandro Buaszczyk.
24.1.7. Nessa linha, o valor de R$ 3.801,00, correspondente ao somatório das notas fiscais
oriundas da ABC Combustíveis Ltda., deve ser excluído do total de despesas que, em princípio,
poderiam ser consideradas comprovadas (R$ 173.651,05), com base nos critérios do item 23 desta
instrução (vide totalização do Quadro I).
24.2. Como já visto anteriormente (itens 24.1.3 e 24.1.4.), os elementos examinados na
elaboração do Quadro I evidenciaram a ocorrência de diversos pagamentos com um mesmo cheque,
caracterizando outros pagamentos em espécie, além daqueles relacionados à ABC Combustíveis Ltda.
Estas ocorrências se verificaram em notas fiscais também constantes do referido quadro (itens 45-46;
51-52; 55 e 60-63; 56-59; 112-114; 119-121; 127-128; 131-132; e 135-137).
24.2.1. A análise às referidas notas permitiram as seguintes constatações:
a) cheque 697540 (NFs 096 e 097), para Capellari Turismo Ltda. (itens 5 e 6 do Quadro
I): Despesas contemporâneas e complementares (transporte para shows em outras localidades e
transporte local), que guardam conformidade com o valor do cheque correspondente, podendo ser,
excepcionalmente, aceitas na linha dos Acórdãos 12472/2016, 2089/2008, ambos da Segunda Câmara
(Jurisprudência Selecionada TCU);
b) cheque 69715 (NFs 1053 e 1052), para Sigma Decorações Ltda. (itens 45 e 46 do
Quadro I): Despesas contemporâneas e afins (impressões de banners, cartazes e folders). Contudo, o
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cheque indicado faz frente unicamente à NF 1053, ambos no valor de R$ 1.000,00. Assim, não se
acolhe a NF 1052, no valor de R$ 1.500,00, por não atender aos critérios de excepcionalidade
estabelecidos nos Acórdãos 12472/2016, 2089/2008, ambos da Segunda Câmara (Jurisprudência
Selecionada TCU);
c) cheque 697519 (NFs 4673 e 3252), para Jornal Popular e De Fato Editora Ltda. (itens
51 e 52 do Quadro I): Despesas contemporâneas e afins (publicação de anúncios dos shows), que
guardam compatibilidade plena com o valor do cheque correspondente, podendo ser,
excepcionalmente, aceitas na linha dos Acórdãos 12472/2016, 2089/2008, ambos da Segunda Câmara
(Jurisprudência Selecionada TCU);
d) cheque 696467 (NFs 000138, 0804, 24419, 25832, 52393), para alimentação em geral
(itens 55, 60-63 do Quadro I): Embora as despesas arroladas sejam compatíveis, todas relacionadas à
alimentação, não podem ser consideradas contemporâneas, na medida em que, entre a primeira e a
última delas, transcorreu período superior a trinta dias (22/11 a 22/12/2003). Por sua vez, o cheque
correspondente foi sacado em 12/12/2003. Dessa forma, entende-se que o valor de R$ 295,30 deva ser
levado a débito do responsável;
e) cheque 696465 (NFs 622, 2039, 24271 e 9593), para alimentação em geral (itens 56-59
do Quadro I): As despesas são compatíveis, podem ser consideradas contemporâneas, e guardam
estrita correspondência com o valor do cheque correspondente. No entanto, a data de saque do
recurso é de 12/12/2003, distando quase três meses da realização das despesas (6 a 23/9/2003). Por
tal razão, entende-se que o valor das aludidas notas fiscais, que totalizam R$ 232,50, deva ser levado
a débito do responsável;
f) cheque 906664 (NFs 206, 106, e 65073), para Som Center Ltda. Audio Office ME e ABC
Combustíveis Ltda. (itens 112-114 do Quadro I): As despesas não são contemporâneas, tendo sido
realizadas entre 17/5 a 9/8/2004, e tampouco são compatíveis (sonorização, gravação de spots de
rádio e fornecimento de combustível). Além disso, os valores das referidas notas fiscais (R$ 1.520,00)
não se coadunam com o saque realizado da conta corrente, em 5/7/2004, no valor de R$ 3.000,00.
Portanto, manifesta-se por que o valor de R$ 520,00 seja imputado a débito do responsável, uma vez
que a quantia de R$ 1.000,00 já foi incluída no débito relacionado às notas fiscais emitidas pela ABC
Combustíveis Ltda.;
g) cheque 906675 (NFs 2140, 2951 e 9569), para Real Time Ltda., Odisséia FM,
Comunidade FM (itens 119-121 do Quadro I): Despesas contemporâneas e afins (edição de VT e
publicação de anúncios dos shows), que guardam compatibilidade plena com o valor do cheque
correspondente, podendo ser, excepcionalmente, aceitas na linha dos Acórdãos 12.472/2016,
2.089/2008, ambos da Segunda Câmara (Jurisprudência Selecionada TCU);
h) cheque 365031 (NFs 22583 e 4485), para Fotos Perin e Integração FM (itens 127 e
128 do Quadro I): Embora contemporâneas entre si, as despesas foram realizadas em outubro de
2004, bem antes do saque, realizado em 10/12/2004. Além disso, os valores das referidas notas fiscais
(R$ 900,00) não se coadunam com o valor do saque realizado da conta corrente (R$ 1.300,00).
Portanto, manifesta-se por que o valor de R$ 900,00 seja imputado a débito do responsável.
i) cheque 220468 (NFs 0889 e 2063), para Rest. Partido Alto e Churrascaria Papagaio
(itens 131 e 132 do Quadro I): Embora as despesas sejam compatíveis entre si, estas não são
contemporâneas com o saque realizado em 10/12/2004, porquanto foram realizadas em 20 e
22/10/2004. Contudo, diante da modicidade dos valores envolvidos (R$ 41,00 e R$ 63,00), entende-se
que o fato pode ser relevado.
j) cheque 365035 (NFs 427, 177 e Recibo 20855), para Marcos André Annes,
Sonorizações Bordin e CTG Lalau Miranda (itens 135-137 do Quadro I): Despesas contemporâneas
entre si (10, 12 e 13/12/2004), e com o saque bancário realizado em 14/12/2004, cujo valor de R$
7.000,00 guarda plena compatibilidade com as despesas realizadas. Por essa razão, manifesta-se por
que o valor do saque de R$ 7.000,00 seja, excepcionalmente, aceito na linha dos Acórdãos
12.472/2016, 2.089/2008, ambos da Segunda Câmara (Jurisprudência Selecionada TCU).
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24.2.2. Assim, também deve ser excluído da totalização do Quadro I (R$ 173.651,05), o
montante de R$ 3.447,80, correspondente ao somatório dos valores apontados nos subitens ‘b’, ‘d’,
‘e’, ‘f’ e ‘h’, devendo esse valor ser também levado à débito do responsável.
25. Como visto, o Quadro I permitiu constatar que a maior parte das despesas realizadas no
âmbito do Pronac 04-0393 pode ser considerada comprovada (R$ 173.651,05). No entanto, em face
das análises do item 24 supra, deve ser excluído desse montante o valor de R$ 7.248,80 (R$ 3.801,00
e R$ 3.447,80) (vide 24.1.1.7 e 24.2.2), que passa a integrar o débito a ser imposto ao Sr. Evandro
Buasczyk, conforme a seguir discriminado:
Dat
a

Val
or R$

23/9
/2003

500,
00

23/9
/2003

50,0
0

13/9
/2003

50,0
0

8/9/
2003
21/1
1/2003
16/8
/2003
12/9
/2003
24/1
0/2003
7/10
/2003
23/1
0/2003
22/1
0/2003
10/1
1/2003
1/11
/2003
27/1
0/2003
29/1
0/2003
3/11
/203
7/11
/2003
8/11
/2003
11/1
1/2003
15/1
1/2003
13/1
1/2003
10/1

50,0
0
50,0
0
50,0
0
50,0
0
50,0
0
50,0
0
50,0
0
50,0
0
50,0
0
50,0
0
50,0
0
50,0
0
50,0
0
50,0
0
50,0
0
50,0
0
50,0
0
50,0
0
50,0
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0/2003
6/10
/2003
10/1
0/2003
14/1
1/2003
9/8/
2003
30/1
0/2003
22/1
1/2003
22/9
/2003
18/9
/2003
23/9
/2003
6/9/
2003
23/1
1/2003
26/1
1/2003
23/1
2/2003
22/1
2/2003
26/1
1/2003
2/12
/2003
4/12
/2003
4/12
/2003
6/12
/2003
8/12
/2003
10/1
2/2003
11/1
2/2003
16/1
2/2003
20/1
2/2003
27/1
2/2003
30/1
2/2003

0
50,0
0
50,0
0
70,0
0
30,0
0
1.50
0,00
80,0
0
54,0
0
100,
00
20,0
0
58,5
0
28,8
0
22,5
0
25,0
0
139,
00
70,0
0
50,0
0
70,0
0
50,0
0
50,0
0
30,0
0
80,0
0
50,0
0
50,0
0
50,0
0
50,0
0
50,0
0
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31/1
2/2003
31/1
2/2003
6/1/
2004
12/1
/2004
12/1
/2004
14/1
/2004
20/1
/2004
27/1
/2004
17/5
/2004
27/7
/2004
9/8/
2004
26/1
0/2004
28/1
0/2004
17/1
1/2003
TOT
AL

50,0
0
41,0
0
50,0
0
50,0
0
50,0
0
50,0
0
30,0
0
30,0
0
140,
00
380,
00
1.00
0,00
600,
00
300,
00
50,0
0
7.24
8,80

26. Por outro lado, remanesce sem qualquer comprovação o valor de R$ 60.882,92,
correspondente à totalidade dos recursos captados (R$ 234.533,97), abatido do montante comprovado
no Quadro I (R$ 173.651,05). Desse modo, o montante de R$ 60.882.92 também deve ser levado a
débito do Sr. Evandro Buasczyk, abatendo-se a referida quantia, em seu favor, das últimas parcelas de
recursos captados (item 3), senão vejamos:
Data

Valor
R$

30/6/
2004

13.34
8,95

2/8/2
004

112,0
1

2/8/2
004

142,8
8

2/8/2

88,12

004
23/8/
2004
12/1
1/2004
12/1
1/2004
12/1

4.000
,00
165,6
7
63,27
162,0
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1/2004
12/1
1/2004
TOT
AL

2
42.80
0,00
60.88
2,92

27. Portanto, o valor do débito total a ser imputado ao Sr. Evandro Buasczyk é de R$
68.131,72, resultante da soma das duas quantias acima discriminadas (R$ 7.248,80 + R$ 60.882,92).
28. Noutro prisma, a análise às notas fiscais e demais elementos comprobatórios possibilitou,
ainda, a constatação de indícios de que, apesar da comprovação de 70,95% dos recursos captados
(R$ 166.402,25 / R$ 234.533,97), o objeto do Pronac 02-6887 não foi atendido na extensão territorial
originalmente pretendida.
29. De acordo com o projeto aprovado (peça 9), foi prevista a realização de 30 (trinta) shows
de danças, acompanhadas de músicas típicas do Estado do Rio Grande do Sul, gratuitamente nos
municípios de Nova Prata, Vila Flores, Vista Alegre do Prata, Fagundes Varela, Veranópolis,
Cotiporã, Lagoa Vermelha, Vacaria, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Garibaldi, Carlos Barbosa,
Monte Belo do Sul, Guaporé, Serafina Correa, Muçum, Encantado, Dois Lajeados, Nova Bassano,
Nova Araçá, Casca, Maraú, Paraí, São Jorge, Guabiju, David Canabarro, Ciríaco Muliterno,
Arvorezinha e Anta Gorda.
30. Com efeito, as notas fiscais que integram o Quadro I referem-se, em sua maior parte, a
despesas realizadas no Município de Nova Prata/RS, aonde estava domiciliado o responsável, à época
dos fatos. Observa-se que não prevalecem as notas fiscais ou recibos emitidos em outros municípios
do Rio Grande do Sul, a despeito da abrangência pretendida com o projeto.
31. Nesse sentido, destaca-se a comprovação das apresentações culturais realizadas nos
municípios de Nova Prata (CTG Os Maragatos), Casca (CTG Laços da Amizade), Lagoa Vermelha
(CTG Alexandre Pato), Bento Gonçalves (CTG Gaudério Serrano) e Passo Fundo (CTG Lalau
Miranda).
32. Por outro lado, verifica-se a existência de notas fiscais emitidas nos municípios de Paraí e
Porto Alegre (peça 17, p. 13 e 26), respectivamente relacionadas a shows da dupla Matias e Os
Veteranos e da Família Fagundes. Todavia, as notas fiscais em referência não foram admitidas no
Quadro I, uma vez que delas não constavam as datas de emissão, o que impede a verificação de
compatibilidade com o período de execução do Pronac 02-6887.
33. Identificou-se, também, notas fiscais relativas à prestação de serviços compatíveis com o
projeto (realização de VT, anúncios, sonorização, gravação de spots, alimentação etc), além da NF
096 (item 5 do Quadro I), referente à contratação de transporte para os shows de São Jorge e
Cotiporã.
34. À guisa de exemplo das notas fiscais emitidas em municípios diversos, pela realização dos
serviços acima mencionados, indica-se os seguintes itens do Quadro I: 45, 49, 69, 70, 102, 103, 110,
117, 118, 119.
35. Reitera-se, portanto, que se o responsável tivesse apresentado defesa, poderia ter
produzido prova da regular aplicação dos recursos sob sua responsabilidade e, possivelmente,
revertido em parte sua sorte, nesta TCE.
36. No caso em exame, verifica-se que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva do TCU, na
forma do Acórdão 1.441/2016-TCU-Plenário, uma vez que os pagamentos irregulares tiveram início
em 23/9/2003 (item 12 do Quadro I), e o ato que determinou a citação dos responsáveis ocorreu em
15/8/2018 (peça 38).
37. Por outro lado, 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.
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38. Dessa forma, o Sr. Evandro Buaszczyk deve ser considerado revel, nos termos do art. 12,
§3º, da Lei 8.443/1992, devendo suas contas ser julgadas irregulares, com a condenação ao
pagamento do débito apurado nos autos, deixando-se de aplicar a sanção prevista no art. 57 da
mesma lei, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva do TCU (item 20).
CONCLUSÃO
39. Em face da revelia do Sr. Evandro Buaszczyk, bem como da análise empreendida nos itens
18-38 desta instrução, e inexistindo nos autos elementos que permitam concluir pela ocorrência de
boa-fé ou de outros excludentes de culpabilidade do responsável, propõe-se que suas contas sejam
julgadas irregulares, com a condenação ao pagamento do débito apurado nos autos, conforme a
proposta de encaminhamento a seguir formulada.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
40. Diante do exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo ao Tribunal:
a) considerar revel o Sr. Evandro Buaszczyk (CPF: 005.036.128-71), com fundamento no
§ 3º do art. 12 da Lei 8.443/1992;
b) com fundamento nos arts. 1º, inciso I; 16, inciso III, alíneas ‘b’ e ‘c’; 19 e 23, inciso III,
todos da Lei 8.443/1992, e nos arts. 1º, inciso I; 209, incisos II e III; 210 e 214, inciso III, do
Regimento Interno TCU, julgar irregulares as contas do Sr. Evandro Buaszczyk (CPF: 005.036.12871), e condená-lo ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze
dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea ‘a’, do
Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada
monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data do
efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor:
Dat
a

Val
or R$

23/9
/2003

500,
00

23/9
/2003

50,0
0

13/9
/2003

50,0
0

8/9/
2003
21/1
1/2003
16/8
/2003
12/9
/2003
24/1
0/2003
7/10
/2003
23/1
0/2003
22/1
0/2003
10/1
1/2003
1/11
/2003
27/1
0/2003

50,0
0
50,0
0
50,0
0
50,0
0
50,0
0
50,0
0
50,0
0
50,0
0
50,0
0
50,0
0
50,0
0
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29/1
0/2003
3/11
/203
7/11
/2003
8/11
/2003
11/1
1/2003
15/1
1/2003
13/1
1/2003
10/1
0/2003
6/10
/2003
10/1
0/2003
14/1
1/2003
9/8/
2003
30/1
0/2003
22/1
1/2003
22/9
/2003
18/9
/2003
23/9
/2003
6/9/
2003
23/1
1/2003
26/1
1/2003
23/1
2/2003
22/1
2/2003
26/1
1/2003
2/12
/2003
4/12
/2003
4/12
/2003
6/12

50,0
0
50,0
0
50,0
0
50,0
0
50,0
0
50,0
0
50,0
0
50,0
0
50,0
0
50,0
0
70,0
0
30,0
0
1.50
0,00
80,0
0
54,0
0
100,
00
20,0
0
58,5
0
28,8
0
22,5
0
25,0
0
139,
00
70,0
0
50,0
0
70,0
0
50,0
0
50,0
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/2003

0
8/12

/2003
10/1
2/2003
11/1
2/2003
16/1
2/2003
20/1
2/2003
27/1
2/2003
30/1
2/2003
31/1
2/2003
31/1
2/2003
6/1/
2004
12/1
/2004
12/1
/2004
14/1
/2004
20/1
/2004
27/1
/2004
17/5
/2004
30/6
/2004
27/7
/2004
2/8/
2004
2/8/
2004
2/8/
2004
9/8/
2004
23/8
/2004
26/1
0/2004
28/1
0/2004
12/1
1/2004

30,0
0
80,0
0
50,0
0
50,0
0
50,0
0
50,0
0
50,0
0
50,0
0
41,0
0
50,0
0
50,0
0
50,0
0
50,0
0
30,0
0
30,0
0
140,
00
13.3
48,95
380,
00
112,
01
142,
88
88,1
2
1.00
0,00
4.00
0,00
600,
00
300,
00
165,
67
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12/1
1/2004
12/1
1/2004
12/1
1/2004
17/1
1/2003

63,2
7
162,
02
42.8
00,00
50,0
0

*Valor do débito atualizado até 13/12/2019: R$ 153.186,26 (peça 54)
c) 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;
d) autorizar o pagamento da dívida em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos
do art. 26 da Lei 8.443/1992 e do art. 217 do Regimento Interno, 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 o recolhimento das demais
parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora
devidos, na forma prevista na legislação em vigor;
e) alertar ao responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer
parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2º do art. 217 do
Regimento Interno deste Tribunal;
f) enviar cópia do Acórdão que vier a ser proferido à Secretaria Especial de Cultura, do
Ministério do Turismo (Decreto 10.107, de 6/11/2019), e ao responsável, para ciência, informando
que a deliberação, acompanhada do Relatório e Voto que a fundamentarem, estará disponível para
consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU
poderá fornecer as correspondentes cópias, em mídia impressa, aos interessados e ao responsável
arrolado nestes autos;
g) encaminhar cópia da deliberação, bem como do relatório e do voto que a
fundamentarem, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do
Sul, nos termos do § 3º do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7º do art. 209 do Regimento Interno do
TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.”
2. Em sua última manifestação, assim se posicionou no essencial o MPTCU (peça 74):
“6. Ao julgar, em 17/4/20201, o Recurso Extraordinário (RE) 636.8862, no qual se discutia o
alcance da regra estabelecida no art. 37, § 5º, da Constituição Federal3, relativamente a pretensões
de ressarcimento ao erário fundadas em decisões de Tribunal de Contas, o Supremo Tribunal Federal
(STF) fixou, com repercussão geral, a tese de que ‘É prescritível a pretensão de ressarcimento ao
erário fundada em decisão de Tribunal de Contas’, nos termos do voto do Ministro Alexandre de
Moraes.
7.
Registre-se que, contra o julgamento do STF no RE 636.886, foram opostos embargos de
declaração pela Advocacia-Geral da União (AGU), em 14/8/2020, pendentes de apreciação pela
Corte Suprema.
8.
Não obstante o RE 636.886 ter sido julgado tendo como contexto a fase de execução de
título executivo oriundo de decisão de Tribunal de Contas, é possível constatar, à vista do teor do voto
1

Julgamento virtual finalizado nessa data.
Desfecho do julgamento do RE 636.886, consoante descrição apresentada no site do STF: “O Tribunal, por
unanimidade, apreciando o tema 899 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, mantendo-se a
extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição.” (grifos nossos).
3
Constituição Federal:
“Art. 37 omissis
(...)
§ 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.” (grifo nosso)
2
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do Ministro Alexandre de Moraes, ao qual aderiram os demais4, que a interpretação conferida pela
Corte Suprema à matéria constitucional, quanto à inteligência do art. 37, § 5º, da Constituição
Federal, é a da prescritibilidade, como regra, da pretensão de ressarcimento ao erário.
9.
Segundo constou do item 2 da ementa do acórdão, somente seriam imprescritíveis ‘as
ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso
tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992’ (grifo nosso), conforme tese
anteriormente definida5.
10. A conclusão afasta, em nosso sentir, a possibilidade de a Corte de Contas continuar a
empregar, no exame de suas TCEs, a Súmula TCU 282, segundo a qual ‘As ações de ressarcimento
movidas pelo Estado contra os agentes causadores de danos ao erário são [em quaisquer casos]
imprescritíveis.’, por veicular interpretação que não mais se coaduna com o entendimento do STF.
11. Ao mesmo tempo, exige que o TCU se debruce a respeito do prazo e regime prescricionais
aplicáveis à pretensão ressarcitória exercida em sede de processo de contas, na medida em que sobre
ela não disse a decisão do STF, inclusive por refugir à matéria de direito que lhe fora submetida na
oportunidade.
12. Assim, não havendo, na Lei 8.443/1992 ou em qualquer outro diploma legal, disposição
específica, incumbe à Corte de Contas apontar, em atenção ao postulado da segurança jurídica e à
vista dos parâmetros legislativos existentes, o arcabouço normativo aplicável, de forma a orientar os
trabalhos no âmbito do Tribunal e nortear seus jurisdicionados.
13. Isso já foi feito no que tange especificamente à pretensão sancionatória, no Acórdão
1.441/2016-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler; redator: Ministro Walton Alencar
Rodrigues), por ocasião da apreciação de incidente de uniformização de jurisprudência – ante a
prevalência, àquele tempo, da tese da imprescritibilidade em qualquer hipótese da pretensão de
ressarcimento ao erário. Ali se definiu a aplicação das regras gerais de prescrição, tratadas no
Código Civil, aos processos de controle externo, inclusive quanto ao prazo decenal do art. 205
daquele diploma legal, aplicável quando inexistente prazo específico.
14. Mesmo que reparação e penalidade tenham naturezas distintas, este membro do Ministério
Público entende pela aplicação do mesmo regime e prazo decenal à pretensão de ressarcimento, no
controle externo, pelas mesmas razões empregadas pelo Tribunal em relação à pretensão
sancionatória, em deferência à jurisprudência da Corte de Contas e, também, como forma de
assegurar a uniformidade dos critérios de contagem do prazo prescricional.
15. Não se ignora a existência de alguma divergência quanto à aplicação, no âmbito do
Direito Público, das normas gerais de prescrição do Código Civil, pela especial pertinência do
diploma às relações jurídicas de Direito Privado. Porém, disposições do Código Civil têm, sim, teor
de normas gerais de Direito, aplicáveis também ao Direito Público à falta de norma específica.
16. Cumpre esclarecer que a aplicação do regramento do Código Civil à prescrição no
âmbito do TCU se faz por incidência direta, na condição de regra geral, o que dispensa o suprimento
de lacuna legal, por meio de analogia. Nesse sentido, cabe transcrever excerto da manifestação do
Ministro Walton Alencar Rodrigues, assente no voto revisor aprovado pelo Plenário do TCU quando
da prolação do Acórdão 1.441/2016:
O silêncio da Lei 8.443/1992, acerca da prescrição da multa, não abre lacuna a ser colmatada por
analogia, mas hipótese de incidência da regra geral de prescrição, contida na legislação civil codificada.
Haveria, portanto, quando menos, lei formal, dispondo sobre a prescrição do dever-poder sancionador
do Tribunal. A expressa disposição legal impede o uso da analogia, porque o instituto somente tem lugar na
hipótese de omissão da lei. Essa, aliás, a dicção do art. 4º da Lei de introdução às normas do direito brasileiro,
que transcrevo:

4

Os Ministros Luís Roberto Barroso e Gilmar Mendes acompanharam o Ministro Alexandre de Moraes com ressalvas.
“São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de
Improbidade Administrativa.” (Tema 897 de repercussão geral).
5
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‘Art. 4º Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os
princípios gerais de direito.’ (grifos meus)
No caso em exame, não há lacuna a ser preenchida por analogia com o direito público ou civil, mas
regra de incidência direta, assentada no art. 205 do Código Civil.
Por essas razões, afasto-me das conclusões trazidas pelo e. relator, no sentido de que o Tribunal haveria
de subordinar seu poder-dever de impor sanções à prescrição quinquenal, por ser esse o prazo preponderante
‘no microssistema do Direito Público’.
Manifesto-me, pois, pela incidência da regra geral de prescrição assentada no Código Civil, aplicável a
todos os casos em que a lei sobre ela não dispuser explicitamente.
(grifos nossos e do original)

17. A mesma linha de raciocínio ora defendida foi desenvolvida no parecer proferido pelo
então Procurador-Geral do MP/TCU, Dr. Paulo Soares Bugarin, no âmbito do TC 030.926/2015-7,
conforme demonstra o trecho seguinte:
‘12. Sobre o uso do Código Civil para extrair a norma jurídica aplicável à prescrição da pretensão
punitiva afeta às relações de Direito Público, entendo que, sem embargo de reconhecer os contornos próprios
de cada disciplina, não se pode delimitar de forma estanque as esferas entre Direito Civil e Direito
Administrativo, Direito Público e Direito Privado. Nesse sentindo, para alguns doutrinadores, a crescente
constitucionalização do Direito Civil (expoente do Direito Privado) e do Direito Administrativo (expoente do
Direito Público) contribui para a dificuldade, em qualificadas dimensões, na contraposição pura e simples
entre Direito Público e Privado.
13. Com efeito, nem tudo que está dentro do Código Civil é propriamente, ou exclusivamente, matéria de
Direito Civil. Não se pode olvidar que o CC/2002 também dispõe de matérias consideradas de cunho
administrativo, tais como: conceituação de pessoa jurídica de direito público (arts. 40 e 41); responsabilidade
civil de pessoa jurídica de direito público (art. 43); fundações (art. 62 e seguintes); bens públicos (art. 98 e
seguintes); desapropriação (art. 1.275, inciso V, considerada como causa de perda da propriedade imóvel); as
restrições ao uso anormal da propriedade (art. 1.277 e seguintes); a passagem forçada (art. 1.285); a
imposição de passagem de cabos e tubulações (art. 1.286); a regulação das águas e questão dos aquedutos
(art. 1288 e seguintes); a limitação entre prédios (art. 1.297) e o direito de construir (art. 1299 e seguintes).
14. Da mesma forma, diversos institutos do Direito Civil são corriqueiramente utilizados pelo Tribunal,
inclusive em sua atuação sancionadora, a exemplo da solidariedade passiva (arts. 275 a 285 do CC/2002) e da
desconstituição da personalidade jurídica de empresas (art. 50 do CC/2002).
15. Desta forma, data vênia, não se mostra despropositado ou inadequado utilizar a disciplina do Código
Civil para se estabelecer prazo prescricional aplicável ao TCU.’
(peça 3, p. 3, do TC 030.926/2015-7 – grifos nossos e do original)

18. Tendo em vista a adoção do Código Civil como marco legal a nortear a tese ora
defendida, cabe verificar qual seria o marco temporal a ser adotado pelo Tribunal como início da
contagem do prazo prescricional para o exercício da pretensão de ressarcimento.
19. O Código Civil, em seu art. 189, estabelece que ‘violado o direito, nasce para o titular a
pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206’. Para a
atividade de controle externo, o momento de violação do direito pode ser associado à data da
ocorrência da irregularidade, ou seja, da prática de algum ilícito que acarrete dano aos cofres
públicos. Esse seria, portanto, o marco inicial para o exercício da pretensão condenatória do TCU,
pelo qual se dá a ‘apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano’, ex vi
do disposto no art. 8º da Lei 8.443/1992.
20. Há que se reconhecer, contudo, a suspensão do curso do prazo prescricional sempre que
momentaneamente obstado o prosseguimento no exercício da pretensão por razão unicamente
imputável ao responsável, a exemplo da submissão extemporânea de elementos adicionais. Uma vez
obstada, temporariamente, a pretensão, não deve ter curso a prescrição, por necessária simetria, na
medida em que a última constitui, justamente, o prazo legal de exercício da primeira.
21. O referido entendimento é extraído do item 9.1.5 do Acórdão 1.441/2016-TCU-Plenário:
‘9.1. deixar assente que:
(...)
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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;’
(grifo nosso)

22. Raciocínio semelhante se aplica às hipóteses em que o exercício da pretensão de
ressarcimento restar intencionalmente obstaculizado em virtude de conduta fraudulenta dos
responsáveis, dissimuladora da irregularidade ensejadora do dano ao erário, com fins a lhes
assegurar a impunidade e a retenção de eventuais vantagens ilícitas. Nesses casos, admitir o curso da
prescrição desde a ocorrência da irregularidade lhes permitiria beneficiarem-se da própria conduta
fraudulenta, da própria torpeza, de forma incompatível com a boa-fé objetiva.
23. Ainda que a lei seja omissa quanto a tal hipótese impeditiva da prescrição, ela decorre da
própria lógica da prescrição e do ditame da boa-fé objetiva que, como princípio geral de direito,
presta-se à colmatação de lacunas, nos termos do art. 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro (LINDB).
24. Orientações semelhantes são identificadas na jurisprudência do STJ:
‘(...) 5. Outro relevante e grave aspecto a ser destacado é a intenção deliberada do Sr. Hélio Viana
Freitas em obstar a realização de sua citação, como atestado pelo meirinho, em 9.7.2009. Ao argumentar a
existência de prescrição, quando se escondeu intencionalmente e só compareceu aos autos em virtude da
realização de penhora on-line nas suas contas correntes, denota propósito de ‘beneficiar-se com a própria
torpeza’. Tal conduta não encontra amparo jurídico e não pode ser chancelada pelo Poder Judiciário.
Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.013.829/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe
14.8.2018; REsp 1.740.260/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cuevas, Terceira Turma, DJe 29.6.2018; AgRg
no REsp 1.398.155/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28.9.2015; REsp 1.366.694/MG,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.4.2013.
(...)’
(REsp 1770249/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/11/2018,
DJe 19/11/2018) (grifos nossos)
‘ADMINISTRATIVO. CONTRATO. INADIMPLÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DO VENCIMENTO. PRAZO
DE PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DO TERMO INICIAL.
1. Trata-se de ação monitória referente ao contrato de abertura de crédito para financiamento estudantil
em que a origem afastou a prescrição reconhecida pelo juízo de primeiro grau.
2. Esta Corte pacificou seu entendimento no sentido de que, mesmo diante do vencimento antecipado
da dívida, subsiste inalterado o termo inicial do prazo de prescrição - no caso, o dia do vencimento da última
parcela, 10.2.2008. Precedentes.
3. Note-se, ainda, que a ninguém é admitido valer-se da própria torpeza. Ora, entender em favor da
antecipação do prazo em questão beneficiaria o próprio devedor que criou o óbice para o recebimento do
crédito.
4. Recurso especial não provido.’
(REsp 1247168/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
17/5/2011, DJe 30/5/2011) (grifos nossos)

25. A circunstância impeditiva da prescrição de que aqui se cogita guarda coerência, ainda,
com a teoria da actio nata, em sua feição subjetiva, sob a qual não há se falar em inércia daquele a
quem caberia exercer a ação sem que ele detenha condições de saber do próprio ato irregular.
Segundo a teoria, é a partir da efetiva ciência da violação da ordem jurídica que exsurge a pretensão
e, por corolário, a fluência do prazo para o seu regular exercício, haja vista que, repise-se, não se tem
por razoável exigir do titular da pretensão o seu devido exercício antes mesmo de que tenha ciência
sobre o fato irregular ou seus efeitos (no caso, o dano ao erário). Nessa linha é o seguinte julgado do
STJ:
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‘PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. APREENSÃO DE VEÍCULO
REVERTIDA JUDICIALMENTE. DANOS EMERGENTES. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO
DA ACTIO NATA. (...)
1. O curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito
subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências, conforme o princípio da actio
nata. (...).
(...)’
(REsp 1257387/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/9/2013, DJe
17/9/2013 – grifos nossos)

26. Registre-se que a adoção da teoria da actio nata, em sua subjetiva acepção, é medida que,
para além de juridicamente razoável – vez que permite à prescrição operar, de fato, como
instrumental garantidor da ordem e segurança jurídicas, em vez de favorecer unicamente ao interesse
privado do agente dissimulador – desvela-se imprescindível aos casos em que se apuram danos
decorrentes de ilícitos de maior complexidade, que, pela própria natureza de que se revestem, não têm
percepção prontamente evidenciadas e, portanto, são impassíveis de ciência imediata pelos órgãos de
controle externo da gestão pública.
27. Não estamos a olvidar que, ao se considerar como termo inicial da prescrição o momento
em que o detentor da legítima pretensão obtém (ou poderia obter) a inequívoca ciência do ato
irregular, poderá haver situações em que o início do prazo prescricional remanesça suspenso por
prazo demasiadamente longo, o que poderia culminar em indesejável prejuízo ao devido processo
legal. Para situações tais, caberia ao Tribunal avaliar, como já faz atual e rotineiramente, se o
desproporcional lapso desde a prática da irregularidade ensejadora de dano tem o condão de
prejudicar o contraditório e a ampla defesa, a exemplo do que preconiza o inciso II do art. 6º da
Instrução Normativa TCU 71/20126.
28. Ressalvamos, ainda, a hipótese em que, a despeito do decurso do prazo prescricional,
verificam-se indicativos de ato doloso de improbidade administrativa tipificado na Lei 8.429/1992
como causa de dano ao erário, o que, em tese, revestiria a pretensão ressarcitória de
imprescritibilidade. Ainda que não caiba ao TCU a capitulação formal da conduta sob tal categoria
jurídica, não há impedimento a que o Tribunal prossiga no desempenho de sua atividade
fiscalizatória, se assim justificarem a materialidade e a relevância do fato, valendo-se de sua expertise
na apuração do dano de modo a, inclusive, subsidiar eventual atuação em juízo do Ministério Público
comum ou da própria pessoa jurídica de direito público lesada – conforme legitimidade que lhes
atribui o art. 17 da Lei 8.429/1992 –, com fins à persecução do ressarcimento ao erário.
29. Em vista dos parâmetros acima apontados, verifica-se a ocorrência da prescrição da
pretensão ressarcitória no presente caso concreto. Considerando que o prazo para captação do
incentivo terminou em 31/12/2004 (peça 21, p. 4) e que o ato ordenatório da citação foi emitido em
15/8/2018 (peça 38), verifica-se o transcurso de prazo superior a dez anos, sem que tivesse ocorrido
sua interrupção. Desse modo, conclui-se pela incidência da prescrição da pretensão de
ressarcimento.
***
30. Caso não venha a ser acolhida a contagem do prazo prescricional com fundamento na tese
decenal anteriormente defendida, propomos, subsidiariamente, a aplicação, por analogia, da Lei
9.873/1999, a qual estabelece prazo quinquenal e regime específico de prescrição para o exercício de
ação punitiva pela Administração Pública Federal direta e indireta e dá outras providências.

“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;”
6
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31. Ainda que o controle externo não se confunda com o exercício sancionatório do poder de
polícia – de cuja prescrição a lei trata –, nada impede a adoção da referida norma, com fins à
integração normativa – se considerada a existência de lacuna legislativa – por ser a que apresenta, no
âmbito específico do regime jurídico de Direito Público, maior aderência às especificidades do
controle externo, no que tange à sua face persecutória e ao seu caráter não judicial.
32. A adoção da Lei 9.873/1999 tem como vantagem a convergência com precedentes do STJ
que tratam da matéria da prescrição no controle externo, a exemplo dos indicados a seguir:
‘EMENTA: ADMINISTRATIVO. PREFEITO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. TCU.
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTE DA
SEGUNDA TURMA: RESP N. 1.480.350/RS. PRECEDENTE DA PRIMEIRA TURMA: RESP N. 1.129.206/PR.
I - Ação originária visando à anulação do procedimento administrativo instaurado no TCU contra o
autor que, enquanto Prefeito do Município de Pedra/PE, teria superfaturado obras de construção de escolas
municipais, culminando na condenação ao ressarcimento de parte da quantia recebida em virtude do Convênio
n.5.328/96, e multa.
II - Prescrição quinquenal reconhecida, considerando que a vigência do referido Convênio data de
1997, e a Tomada de Contas foi instaurada pelo TCU somente em 2005.
III - Os autos não versam sobre ação de ressarcimento para o fim de se estabelecer sobre a
imprescritibilidade nos termos constitucionais respectivos.
IV - ‘Em virtude da lacuna legislativa, pois não há previsão legal de prazo para a atuação do Tribunal
de Contas da União, deve ser-lhe aplicado o prazo quinquenal, por analogia aos arts. 1º do Decreto 20.910/32
e 1º da Lei 9.873/99’ (REsp n. 1.480.350/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, primeira turma, julgado em
5/4/2016, DJe 12/4/2016).
V - Precedente análogo da Primeira Turma, sob o enfoque da Lei n.9.874/99.
VI- Recurso especial improvido.’
(REsp 1464480/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/6/2017,
DJe 23/6/2017 – grifos nossos)
‘EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DE
CONTAS DA UNIÃO. PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. VIOLAÇÃO A INSTRUÇÃO
NORMATIVA. EXAME INCABÍVEL EM SEDE DE APELO ESPECIAL. ARTS. 31 E 57 DA LEI 8.443/92, 471
DO CPC, 884 DO CC, 26, VI, E 27, § 1º, DA LEI 9.784/99. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 211/STJ. TESE DE PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA OU FALHA NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS. IMPUTAÇÃO DO DÉBITO E APLICAÇÃO DE SANÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
HIPÓTESE DE IMPRESCRITIBILIDADE. LACUNA LEGISLATIVA. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO POR
ANALOGIA. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL. DECURSO. OCORRÊNCIA.
(...)
7. Em virtude da lacuna legislativa, pois não há previsão legal de prazo para a atuação do Tribunal de
Contas da União, deve ser-lhe aplicado o prazo quinquenal, por analogia aos arts. 1º do Decreto 20.910/32 e
1º da Lei 9.873/99. Em hipótese similar à presente, porquanto ausente prazo decadencial específico no que
concerne ao exercício do poder de polícia pela Administração, antes do advento da Lei 9.873/99, a Primeira
Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.105.442/RJ (Rel Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, DJe
22/2/2011), sob o rito do art. 543-C do CPC, assentou ser ele de 5 anos, valendo-se da aplicação analógica do
art. 1º do Decreto 20.910/32.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para julgar procedente o pedido
inicial, desconstituindo a decisão do Tribunal de Contas da União no processo de tomada de contas especial do
Convênio 5013/96, ressalvando-se a via judicial para o pleito de eventual ressarcimento.’
(REsp 1480350/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 5/4/2016,
DJe 12/4/2016 – grifos nossos)

33. Cabe destacar que a Corte Suprema, em decisões monocráticas de caráter liminar,
também já indicou a aplicação da Lei 9.873/1999, para fins de contagem do prazo prescricional, aos
processos de controle externo, a saber:
‘EMENTA: DECISÃO MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO –
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – PRESCRIÇÃO – LIMINAR DEFERIDA.
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1. (...) Coesa Engenharia Ltda. insurge-se contra a deliberação nº 1.110/2017, por meio da qual o
Tribunal de Contas da União, no processo de tomada de contas especial nº 016.851/2003-9, condenou-a,
juntamente com prefeito e gestores do Departamento Nacional de Obras contra as Secas – DNOCS, ao
pagamento de multa e ressarcimento de débito (...). Consoante narra, o alegado pagamento a maior teria
ocorrido em 13 de outubro de 1992, havendo sido as contas dos gestores inicialmente julgadas regulares pelo
Órgão de fiscalização. Relata a posterior reabertura desses processos, apreciados em conjunto com a tomada
de contas especial impugnada, instaurada em 2003 e da qual foi inicialmente intimada para defender-se em
2006. (...) Evocando precedentes, afirma a incidência da Lei nº 9.873/1999, a estabelecer prazo para exercício
de ação punitiva pela Administração Pública federal. (...) O Tribunal de Contas da União, em informações,
aponta a inviabilidade de o Judiciário adentrar o mérito da decisão administrativa. (...) Refere-se a trechos de
pronunciamentos formalizados no processo impugnado, segundo os quais: no tocante à aplicação de multa, a
Lei nº 8.443/1992, a reger a atividade do Tribunal, não prevê regra de prescrição e, mesmo se aplicado o prazo
decenal versado no artigo 205 do Código Civil, a citação dos gestores teria interrompido a fluência; a
pretensão de reparação civil do Estado é imprescritível. O processo está concluso para apreciação da medida
acauteladora.
2. Surgem com relevância maior as causas de pedir atinentes ao devido processo legal e à segurança
jurídica. O sobrepreço imputado pelo Órgão de controle teria ocorrido em 1992, sobrevindo apenas em 2006 a
notificação da impetrante para responder ao processo administrativo que levou à determinação de
ressarcimento ao erário e aplicação de multa (...). Decorridos treze anos entre o fato supostamente lesivo e a
intimação do particular, o Estado não poderia mais buscar o ressarcimento ou a punição, seja na via
administrativa, seja na judicial. (...) O que ocorre, tradicionalmente, no Direito? O quinquênio a reger a
prescrição (...). Verifico-o quanto à ação a ser ajuizada pela Fazenda, assim como por aquele prejudicado por
ato do Estado – Decreto nº 20.910/1932. Mais ainda: esse é o lapso aplicável, por força da Lei nº 4.717/1965, à
ação popular e à ação de improbidade, nos termos do artigo 23, inciso I, da Lei nº 8.429/1992. É observável,
também, considerado o poder-dever de autotutela administrativa – artigo 54 da Lei nº 9.784/1999. Por fim,
atentem para a integral incidência, quanto à atuação sancionatória do Tribunal de Contas da União, da Lei
nº 9.873/1999, conforme decidido pela Primeira Turma no mandado de segurança nº 32.201, relator o
ministro Luís Roberto Barroso. Em suma, descabe admitir que o Poder Público, na seara patrimonial, cruze os
braços, permanecendo com poder exercitável a qualquer momento. A evocação da segurança jurídica, como
garantia da cidadania diante de guinadas estatais, confere relevância à passagem do tempo. Por isso há, no
cenário, a prescrição, a alcançar a pretensão, a ação, e a decadência, que apanha e fulmina o próprio direito.
Nesse contexto, deve o Tribunal de Contas da União observar o lapso de cinco anos para proceder à
notificação daquele que busca responsabilizar por dano ao erário.
3. Defiro a liminar, suspendendo, relativamente à impetrante, os efeitos da condenação imposta pelo
Órgão impetrado por meio da deliberação nº 1.110/2017 (...).
(...)’
(Mandado de Segurança [MS] 352947, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 6/3/2018,
publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 7/3/2018 PUBLIC 8/3/2018 – grifos nossos)

34. Não se pode deixar de mencionar, também, que, na apreciação do RE 636.886, o Ministro
Gilmar Mendes destacou que a ‘prescritibilidade é a regra’ e defendeu o emprego supletivo da Lei
9.873/1999, ante a ausência de lei específica, no âmbito dos processos de contas.
35. A contagem do prazo quinquenal da referida lei teria início, de acordo com o
entendimento do Ministro Gilmar Mendes, por ocasião da apresentação da prestação de contas,
quando fosse o caso, ou, em caso de omissão, ‘apenas [...] com o início da tomada de contas especial
pelo controle interno ou externo’; a complementação da prestação de contas caracterizaria uma das
causas interruptivas; e as providências da fase interna serviriam como período de suspensão da
prescrição.

7

No mesmo sentido, ver: MS 35971 TP, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 14/2/2019, publicado em
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 15/2/2019 PUBLIC 18/2/2019; e MS 36054 MC, Relator: Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, julgado em 19/12/2018, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31/1/2019
PUBLIC 1/2/2019.
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36. No seguinte excerto de seu voto, o Ministro Gilmar Mendes resumiu os principais aspectos
de sua compreensão sobre o emprego do prazo quinquenal:
Por oportuno, registro a incidência de prazos diferenciados a depender da fase fiscalizatória em que se
encontre o fato que cause prejuízo ao erário.
Primeiro, há prazo decadencial (prescricional punitivo, nos termos da lei) quinquenal entre a data da
prestação de contas e o início da fase preliminar de tomada de contas especial (citação ou notificação do
interessado ou responsável pela prestação de contas na fase preliminar de tomada de contas pelos órgãos
internos ou externos), com a observância de causas de interrupção (retificação da prestação de contas pelo
responsável) e de suspensão (enquanto durar a fiscalização preliminar realizada pelo controle interno do Ente
Público, diante da inexistência de inércia estatal na averiguação do fato). Pela obviedade, em se tratando de
ato de fiscalização prévia (controle externo preventivo), sequer existe a inércia estatal a justificar o início de
qualquer decurso de tempo.
Secundariamente, uma vez iniciada a tomada de contas pelo órgão de controle interno ou externo, de
forma preliminar, em decorrência de ser causa interruptiva legal, reinicia-se novo prazo decadencial
(prescricional punitivo) até a decisão condenatória recorrível pelo Tribunal de Contas.
Terceiro, a contar da decisão final do Tribunal de Contas, inicia-se prazo prescricional (próprio) para
ajuizamento da correspondente ação de execução. (...)

37. Ainda em favor da aplicação da Lei 9.873/1999, não poderíamos deixar de mencionar as
abalizadas contribuições do então Procurador-Geral do Ministério Público de Contas da União, Dr.
Lucas Rocha Furtado, no TC 001.753/2002-38, e da atual Procuradora-Geral, Dra Cristina Machado
da Costa e Silva, no TC 020.635/2004-9.
38. Ressalta-se a completude do regime prescricional da Lei 9.873/1999, conforme ressaltado
pela Procuradora-Geral do MP/TCU no mencionado parecer, dispondo a norma do marco inicial de
contagem do prazo, na ‘data da prática do ato [irregular]’, e das respectivas causas interruptivas,
enumeradas no seu artigo 2º:
Art. 2o Interrompe-se a prescrição da ação punitiva:
I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;
II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;
III - pela decisão condenatória recorrível.
IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução
conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.

39. À exceção do inciso IV do art. 2º da Lei 9.873/1999, nota-se que as causas interruptivas
indicadas nos incisos I a III constituem eventos sucessivos. Após efetuadas as apurações iniciais, com
marco interruptivo demarcado por ‘qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato’ (inciso
II), e estando presentes as condições de procedibilidade, forçosamente deverá ser promovida ‘a
notificação ou citação do indiciado ou acusado’ (inciso I), visto constituir tal ato de comunicação
pressuposto de oportunização do contraditório e, assim, condição de validade de eventual
condenação, à luz do devido processo legal. Suceder-lhes-á, igualmente, ‘a decisão condenatória
recorrível’ (inciso III), se houver.
40. Assim, devem ser entendidas como causas sucessivas e não repetíveis de interrupção do
prazo prescricional, à semelhança do que se observa no Direito Penal, onde, de igual modo, o
legislador optou pelo estabelecimento de causas interruptivas sucessivas, a exemplo do recebimento
da denúncia e da publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis (art. 117, incisos I e
IV, do Código Penal).
41. Na lição de Marcelo Madureira Prates9, com a qual este membro do Ministério Público se
alinha:

Vide, também, manifestação do Dr. Lucas Rocha Furtado no TC 018.404/2007-9 (peça 8 do conjunto de “documentos
anteriores à conversão”, distinta da peça 8 do conjunto de “peças” do processo eletrônico).
9
Prescrição Administrativa na Lei nº 9.873, de 23.11.1999: entre Simplicidade Normativa e Complexidade Interpretativa.
Boletim de Direito Administrativo, São Paulo, n. 8, p. 898-910, ago. 2005.
8
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(...) no que toca aos atos que interrompem a prescrição administrativa, acreditamos que os atos
interruptivos previstos no art. 2º [incisos I a III] da Lei nº 9.873/99 constituem sucessão cronológica de atos
não-repetíveis nem substituíveis, o que implica que cada ato aí previsto somente possa ocorrer uma única vez e
em momento determinado, já que, praticado o ato posterior, extingue-se a possibilidade de praticar o ato
logicamente anterior. Essa visão coaduna-se com aquela e, mais ainda, dela decorre, de que o processo
administrativo punitivo há de ser visto como uma sucessão cronológica de quatro fases fundamentais, quais
sejam:
(1) investigativa, destinada à apuração dos fatos suspeitos, é dizer, à coleta de elementos indiciários
sobre a materialidade do fato e a autoria;
(2) contraditória, a qual se inicia com a citação do suposto infrator, visando a lhe garantir contraditório
e ampla defesa;
(3) decisória, referente à decisão inicial recorrível; e
(4) recursal, em que há a decisão final no plano administrativo.
(p. 905 – grifos nossos e do original)

42. Transpondo-se os eventos previstos nos incisos I a IV do art. 2º da Lei 9.873/1999 para o
contexto do processo de contas, pode ser feito o seguinte cotejo:
INSTÂNCIA
RESPONSÁVEL
CAUSA
PROVIDÊNCIA
E
(sem possibilidade
INTERRUPTIVA
CORRESPONDENTE MOMENTO de repetição do ‘ato
PREVISTA NO ART. 2º
DE CARACTERIZAÇÃO
inequívoco’ que já tenha
DA LEI 9.873/1999
sido praticado por outra
instância)
•
Órgão
ou
Data do ato administrativo
responsável
praticado na fase investigativa ou do entidade
repasse
dos
documento (relatório de fiscalização pelo
etc.) que caracterize o ‘ato recursos11
II - por qualquer ato
inequívoco’, com a ‘reunião de
•
Controle
inequívoco, que importe
elementos mínimos de convicção Interno
apuração do fato;
para a caracterização de um ilícito
•
TCU
(materialidade do fato e autoria)’10,
•
Outras
acompanhado da determinação de instâncias de controle
providências para averiguar a (autoridades policiais12,
10

PRATES, Marcelo Madureira. Prescrição Administrativa na Lei nº 9.873, de 23.11.1999: entre Simplicidade Normativa
e Complexidade Interpretativa. Boletim de Direito Administrativo, São Paulo, n. 8, p. 898-910, ago. 2005. p. 905.
11
Jurisprudência do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. INFRAÇÃO AMBIENTAL. MULTA. PRESCRIÇÃO
ADMINISTRATIVA (DECADÊNCIA). HIPÓTESE INTERRUPTIVA. CONSTATAÇÃO.
(...)
4. (...) a incontroversa fiscalização deflagrada pelo IBAMA em 03/07/2010 constituiu ato interruptivo do prazo
prescricional para a ação punitiva estatal (decadência), a teor do art. 2º, II, da Lei n. 9.873/1999: ‘Interrompe-se a
prescrição da ação punitiva: (...) II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato.’”
(Agravo Interno [AgInt] no REsp 1735081/CE, Relator : Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
3/12/2019, DJe 10/12/2019 – grifos nossos)
12
Jurisprudência do STJ:
“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO MINISTRO DE ESTADO DO CONTROLE E DA
TRANSPARÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. AUSÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ORDEM DENEGADA.
(...)
4. Preliminar de prescrição da pretensão punitiva afastada, porquanto houve a interrupção da prescrição da ação
punitiva da administração com as conclusões do Inquérito Policial nº 095/2012-SR/DPF/PB. Incidência do inciso II, do
artigo 2º, da Lei nº 9.873/99.
(...)”
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CAUSA
INTERRUPTIVA
PREVISTA NO ART. 2º
DA LEI 9.873/1999

IV - por qualquer ato
inequívoco que importe em
manifestação expressa de
tentativa
de
solução
conciliatória no âmbito
interno da administração
pública federal.

INSTÂNCIA
RESPONSÁVEL
PROVIDÊNCIA
E
(sem possibilidade
CORRESPONDENTE MOMENTO de repetição do ‘ato
DE CARACTERIZAÇÃO
inequívoco’ que já tenha
sido praticado por outra
instância)
ocorrência do dano e a identificação Ministério Público, entre
dos responsáveis.
outras)
Primeira possibilidade: data
em que o responsável manifesta sua
intenção, na fase interna da TCE, de
‘recolher o valor principal integral
atualizado monetariamente, sem a
incidência de juros moratórios, nos
•
Órgão
ou
termos do art. 12, § 2º, da Lei 8.443,
entidade
responsável
de 16 de julho de 1992’ (caput do
pelo
repasse
dos
art. 13-A da Instrução Normativa
recursos
TCU 71/2012) ou a data em que o
responsável
providencia
tal
recolhimento e, em seguida, apenas
comunica
tal
providência
à
Administração
(sujeito
à
complementação de valores).
Segunda possibilidade (desde
que não implementada a primeira):
data em que o responsável
manifesta, na fase externa da TCE,
sua intenção de recolher o débito, ou
•
TCU
recolhe o montante que entende
devido e, em seguida, comunica tal
providência ao TCU (sujeito à
complementação de valores).

I – pela notificação ou
Data da ciência da citação
citação do indiciado ou
pelos responsáveis ou de publicação
•
TCU
acusado, inclusive por meio
do edital no DOU.
de edital;
III - pela
decisão
Data da prolação do acórdão
•
TCU
condenatória recorrível.
condenatório (sujeito a recurso).
43. Quanto à hipótese do inciso I do art. 2º da Lei 9.873/1999, defendemos a sua
caracterização, no âmbito do controle externo, apenas quando o responsável toma ciência da citação
efetuada pelo TCU (ou quando é publicado o edital de citação no DOU). Não se deve considerar,
para tanto, as eventuais notificações anteriores encaminhadas ao responsável, mesmo que tenha
havido sua respectiva ciência, por não constituírem atos essenciais e suficientes de comunicação.
44. Conforme assentado na jurisprudência do TCU, somente a citação realizada pelo Tribunal
cumpre o efetivo papel de abertura do contraditório e da ampla defesa, de modo que somente sua
falha ou ausência têm o condão de invalidar eventual juízo condenatório:
(MS 21.591/DF, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe
26/3/2019 – grifos nossos)
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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 – Relator: Ministro Augusto Nardes)
Não há obrigatoriedade de oferecimento de contraditório na fase interna de tomada de contas especial,
razão por que a ausência de notificação de responsável nessa fase não prejudica o andamento do processo no
TCU. O direito à ampla defesa e ao contraditório deve ser garantido na fase externa.
(Acórdão 1.514/2007-TCU-Segunda Câmara – Relator: Ministro Ubiratan Aguiar)

45. Advertimos, por último, que, a despeito da impertinência da única causa suspensiva
expressamente prevista na Lei 9.873/1999 (art. 3º, inciso I), a opção pela aplicação do referido marco
legislativo não impede que sejam admitidas outras hipóteses suspensivas, ou mesmo impeditivas, como
as mencionadas anteriormente, pelas razões já expostas neste parecer.
***
46. Por fim, consignamos que os dois caminhos aqui apresentados bem se prestam aos
mesmos desideratos, quais sejam, evitar a perpetuação de situações individuais de incerteza jurídica
e, indiretamente, garantir um contraditório minimamente tempestivo, essencial à ampla defesa, em
termos substantivos – já que essa acaba, de algum modo, fragilizada diante de longo lapso temporal
entre o seu exercício e os fatos de que trata –, sem significar obstáculo leonino à relevantíssima busca
pelo ressarcimento do erário, dada a complexidade burocrática que envolve. Estão em linha, ainda,
com a tese prevalecente no STF, da prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário como
regra.
47. Nesse sentido, servem de desfecho à presente discussão as ponderações do Ministro
Benjamin Zymler, apresentadas na parte inicial do voto que fundamentou o Acórdão 1.314/2013TCU-Plenário13:
13. De início, anoto que nenhuma das posições defendidas – prescrição quinquenal por analogia a
diversas normas de Direito Público e prescrição decenal com base no Código Civil – refoge aos padrões da
razoabilidade. A questão é controversa, mormente pela falta de disposição legal específica a regular o instituto
da prescrição nos processos de controle externo. (grifo nosso)

48. Em vista da especial relevância da matéria, com repercussão sobre um número bastante
significativo de processos, urge definição plenária da Corte de Contas, considerando o disposto no
art. 16, inciso V, do Regimento Interno/TCU, a respeito não só da incorporação da tese da prescrição
da pretensão de ressarcimento ao erário, mas, também, no que tange ao regime a que se submete a
prescrição no controle externo, observados os parâmetros legislativos existentes.
49. Não obstante a urgência para definição do tema, este membro do Ministério Público de
Contas da União considera prudente que o TCU, em virtude da pendência de embargos de declaração
opostos pela AGU – no qual houve, inclusive, pedido de modulação de efeitos –, aguarde a definição
da Corte Suprema sobre a questão da pretensão de ressarcimento ao erário.
50. Mesmo sem a garantia de que a futura decisão nos aclaratórios abrangerá a prescrição na
fase de conhecimento (no processo de controle externo, in casu), por extrapolar os limites do caso

13

Não obstante afirmar a razoabilidade de se utilizar a prescrição decenal do Código Civil ou a prescrição quinquenal
prevista em diversas normas de direito público, o Ministro Benjamin Zymler optou pela segunda vertente, ao se pronunciar
no voto condutor do Acórdão 1.314/2013-TCU-Plenário:
“23. Sendo assim, fazendo uso de tal critério de integração, entendo que o prazo prescricional para que o
TCU aplique aos responsáveis as sanções previstas em lei deve mesmo ser o de cinco anos, conforme previsto em
diversas normas de direito público, a exemplo do art. 23, inciso II, da Lei 8.429/1992, do art. 142, inciso I da Lei
8.112/1990, do art. 1º do Decreto 20.910/1932, do art. 174 do Código Tributário Nacional, do art. 1º da Lei 9.873/1999 e
art. 1º da Lei 6.838/1980 e do art. 46 da Lei 12.529/2011.” (grifos nossos).
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concreto objeto do RE 636.88614 (atinente à fase de execução de título executivo extrajudicial oriundo
de decisão de Tribunal de Contas), a sugestão adiante consignada é a de que o julgamento da
presente TCE seja sobrestado até que o STF aprecie os mencionados embargos de declaração. Evitase, assim, que decisões da Corte de Contas venham a ser impugnadas perante o Poder
Judiciário, movimentando desnecessariamente a máquina pública.
51. E, uma vez proferida a decisão do STF, e conhecidos seus termos, este membro do
Ministério Público de Contas da União sugere – ressalvada a possibilidade de uma definição
jurisprudencial anterior – seja a matéria atinente à prescrição da pretensão ressarcitória submetida à
apreciação do Plenário da Corte de Contas, com vistas a que se fixe entendimento sobre a questão de
direito, a teor do art. 16, inciso V, do Regimento Interno/TCU, retomando-se, em seguida, o
julgamento destas contas especiais.
***
52. Diante do exposto, este representante do Ministério Público de Contas da União, em
concordância parcial com a proposta formulada pela unidade técnica (peças 55 e 70-71), manifestase pela adoção das seguintes providências:
a)
considerar revel o Sr. Evandro Buaszczyk, com fundamento no art. 12, § 3º, Lei
8.443/1992;
b)
sobrestar o julgamento desta TCE, nos termos do art. 47 da Resolução TCU 259/2014,
diante da pendência da apreciação, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), dos embargos de
declaração opostos pela Advocacia-Geral da União (AGU) contra a decisão proferida em 17/4/2020
no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 636.886;
c)
uma vez proferida a decisão do STF, e conhecidos seus termos, encaminhar este processo
ao Plenário, com vistas a que se fixe entendimento sobre a questão de direito relacionada à
prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário – se já não houver feito –, com fundamento no art.
16, inciso V, do Regimento Interno/TCU, retomando-se, em seguida, o julgamento desta TCE.
53. Caso o relator não acolha a proposta indicada nas letras ‘b’ e ‘c’ do parágrafo
precedente, este membro do Parquet sugere julgar irregulares as contas do Sr. Evandro Buaszczyk,
com fundamento nos arts. 1º, inciso I; 16, inciso III, alíneas ‘b’ e ‘c’, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1º,
inciso I; 209, incisos II e III, do Regimento Interno/TCU, porém, deixando de condená-lo à reparação
do dano (e ao pagamento de multa a ele proporcional), eis que ocorrida a prescrição das pretensões
indenizatória e punitiva.”
É o relatório.

VOTO
Esta tomada de contas especial (TCE) foi originalmente instaurada pelo Ministério da
Cultura em desfavor de Evandro Buaszczyk, em decorrência da não comprovação da regular aplicação
14

Excerto dos embargos de declaração opostos pela AGU contra o julgamento proferido pelo STF no RE 636.886:
“Recorda-se que o caso concreto em análise trata da propositura, pela União, de execução de título executivo
extrajudicial, fundado em acórdão do Tribunal de Contas. Essa delimitação da questão em debate se faz importante tendo
em vista que o precedente firmado no presente julgamento deve servir como parâmetro, sob a sistemática da repercussão
geral, para o julgamento de outros casos relativos tão-somente à execução dos títulos executivos extrajudiciais decorrentes
dos acórdãos do TCU.
Ampliar esse entendimento, a fim de que a tese fixada abranja também as fases anteriores à constituição do título
executivo extrajudicial, implicaria extrapolar indevidamente os limites objetivos do RE nº 636.886, além de contribuir
para o incremento do número de processos ajuizados, sobrecarregando ainda mais o Poder Judiciário.”
(p. 9-10 – grifo do original)
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dos recursos captados mediante incentivo fiscal (Lei 8.313/1991) para a execução do Projeto “Rio
Grande do Sul, Dança e Folclore Gaúcho” (Pronac 02-6887).
2. O projeto aprovado previa a realização de trinta shows em trinta cidades do Estado do
Rio Grande do Sul até 31/12/2004 (peças 3, p. 7, e 21, pp. 4 e 7). Para isso, o referido responsável
captou R$ 234.533,97 (peças 10 e 15).
3. Quando da análise dos aspectos financeiros da prestação de contas, o Ministério da Cultura
verificou as seguintes inconsistências: i) diversas notas fiscais preenchidas de forma inadequada ou
incompleta; ii) ausência da comprovação do depósito na conta do projeto de parte dos valores
captados; iii) não comprovação da meta afeta à realização de auditoria no projeto; e iv) incompletude
no preenchimento de relatório de pagamento e extrapolação do valor orçado para algumas rubricas
(peça 12). Por esses motivos, foram expedidos ofícios ao responsável para a apresentação de
justificativas e documentos complementares (peças 3, pp. 10-12, e 4, pp. 2-3).
4. Em relação à comprovação da execução física do projeto, o Ministério da Cultura diligenciou
Evandro Buaszczyk para que fossem enviados clipping de imprensa, declarações, fotografias em que
restasse “claro as diferentes localidades apresentadas e a entrada gratuita”, além de impressos e
registros fotográficos dos “outdoors, convites e comprovantes de inserção de anúncios em jornal,
rádio e televisão” (peças 3, pp. 16-17, e 4, p. 4).
5. O responsável, contudo, não respondeu a nenhum dos ofícios a ele encaminhados. Ante a falta
de documentos que comprovassem a execução do objeto e objetivos pactuados, o Ministério da
Cultura reprovou a prestação de contas (peça 9, pp. 1-2) e instaurou a TCE, cuja conclusão foi pela
irregularidade das contas e imputação do débito correspondente à integralidade dos recursos captados
(peça 28).
6. Neste Tribunal, o responsável, devidamente citado, permaneceu silente. Conforme
reproduzido no relatório precedente, a partir do cotejamento dos extratos bancários com os recibos e
notas fiscais constantes dos autos, a unidade instrutiva considerou haver elementos que demonstram o
nexo causal entre parte das despesas e o projeto incentivado. A outra parcela das despesas foi, contudo,
impugnada pela SecexTCE, que sugeriu a condenação de Evandro Buaszczyk ao pagamento do débito
correspondente e o julgamento de suas contas pela irregularidade.
7. O representante do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), Procurador Rodrigo Medeiros
de Lima, sugeriu, contudo, o sobrestamento desta TCE em razão da pendência da apreciação, pelo
Supremo Tribunal Federal (STF), dos embargos de declaração opostos pela Advocacia-Geral da União
(AGU) contra a decisão proferida no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 636.886.
Alternativamente, sugeriu julgar irregulares as contas de Evandro Buaszczyk, porém, deixando de
condená-lo à reparação do dano e ao pagamento de multa proporcional, por considerar ter ocorrido a
prescrição das pretensões indenizatória e punitiva.
8. Preliminarmente, não obstante a consistente análise empreendida pelo MPTCU acerca
do tema da prescrição, anoto que, em relação à mencionada decisão do STF, além da necessidade de
modular adequadamente seus efeitos, existem pontos a serem aclarados antes de poder ser aplicada a
tese fixada no RE, tais como, entre outros: (i) a aplicação prospectiva ou não do novo entendimento,
(ii) o marco legal a ser empregado para discussão da matéria e o prazo prescricional a ser considerado,
(iii) o termo inicial para contagem do prazo a ser adotado e (iv) a existência ou não de marcos
interruptivos ou suspensivos e de prescrição intercorrente.
9. Ademais, o caso concreto tratado no RE diz respeito à fase de execução judicial de
deliberação do Tribunal de Contas, tanto assim que, para deslindá-lo, foi necessária a aplicação da Lei
6.830/1980, a Lei de Execuções Fiscais, diploma legal evidentemente inaplicável à fase que antecede a
formação do título executivo extrajudicial, caracterizada pela atuação do órgão de controle externo até
a prolação do acórdão.
10. Assim, por não ser possível extrapolar os parâmetros normativos empregados pelo STF
para solução do problema enfrentado no RE 636.886, e dada a imprescindibilidade da fixação
definitiva de orientações acerca da aplicação do Tema 899, o que só acontecerá com o julgamento dos
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embargos de declaração opostos naquele Extraordinário, inclino-me, até que isso ocorra, a manter a
interpretação adotada pela Corte Suprema, em 2008, no Mandado de Segurança (MS) 26.210,
oportunidade em que foi fixada tese da imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário, e na
Súmula-TCU 282, cujo conteúdo é no mesmo sentido.
11. Tal solução, registro, se amolda às inúmeras deliberações mais recentes deste Tribunal
acerca da matéria, a exemplo dos Acórdãos 11/2021 – 2ª Câmara (Relator o Ministro Augusto Nardes),
5.236/2020 – 1ª Câmara (Relator o Ministro Benjamin Zymler), 2.188/2020 – Plenário (Relator o
Ministro Raimundo Carreiro) e 6.494/2020 – 1ª Câmara (Relator o Ministro Walton Alencar
Rodrigues), entre outros.
12. Por outro lado, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.
Considerando o disposto no Acórdão 1.441/2016-Plenário, verifica-se o intercurso de prazo superior a
dez anos entre os pagamentos irregulares (ocorridos entre 2003 e 2004) e o ato que determinou a
citação do responsável (2018).
13. No mérito, não obstante a percuciente análise efetuada pela unidade instrutora, divirjo
de suas conclusões e encaminhamentos, pelas razões que passo a expor.
14. Conforme consolidada jurisprudência deste Tribunal, a escorreita comprovação da
prestação de contas dos recursos públicos administrados pelo responsável dependeria, no essencial: i)
da comprovação da execução física do objeto do ajuste; ii) de sua correta execução financeira; e iii) da
demonstração de que o objeto foi efetivamente realizado com os recursos captados (nexo de
causalidade entre recurso e objeto).
15. No caso em exame, apesar da revelia do responsável, a SecexTCE demonstrou o
vínculo entre parte dos comprovantes das despesas e os respectivos saques da conta corrente específica
do projeto.
16. Contudo, não consta dos autos elementos que comprovem a efetiva realização da
integralidade do objeto. Essa foi, inclusive, a conclusão a que chegou o Ministério da Cultura, após,
sem sucesso, diligenciar o responsável (peças 3, pp. 16-17, e 4, p. 4).
17. Os únicos documentos relacionados à comprovação da execução física do projeto estão
juntados à peça 20, em que há divulgação de um único evento (“Mateada da Tradição Gaucha”)
realizado em 28/3/2004 em Nova Prata/RS, uma das trinta cidades beneficiárias do projeto. Nesse
caso, porém, é possível associar apenas a despesa comprovada pelo recibo do CTG Retorno à
Querência, no valor de R$ 1.000,00, cujo desembolso da conta corrente do projeto ocorreu em
6/4/2004 (peça 16, p. 9).
18. O folder de divulgação do mencionado evento e a matéria publicada posteriormente abordam
também a apresentação do artista João Luiz Corrêa, que emitiu dois recibos em 26/5/2004 com valores
diferentes: R$ 6.700,00 (peça 18, p. 29) e R$ 8.000,00 (peça 19, p. 24). Não há, porém, qualquer
detalhamento acerca da data e do local em que suas apresentações foram realizadas. Da análise dos
extratos bancários, verifica-se, no mínimo, antecipação de pagamentos, pois os valores
correspondentes foram sacados (cheque por caixa) da conta do projeto antes mesmo do evento, em
24/3/2004 e 17/5/2004, respectivamente (peça 16, pp. 10-11). Assim, resta não configurado o
necessário liame entre a execução física e a financeira desse item do objeto.
19. Da análise dos demais documentos fiscais e recibos juntados aos autos (peças 17-19), é
possível constatar que apenas oitos das trinta cidades previstas receberam os eventos programados.
Além disso, há menção a realização de eventos em outras cinco cidades que não constavam do projeto
apresentado ao Ministério da Cultura (Porto Alegre/RS, Palmares do Sul/RS, Capão da Canoa/RS,
Passo Fundo/RS e Monte Negro/RS).
20. Assim, ante a ausência da comprovação da realização do projeto, deve Evandro Buaszczyk
ter suas contas julgadas irregulares e ser condenado ao pagamento do débito correspondente aos
valores captados, exceto quanto à mencionada despesa afeta ao CTG Retorno à Querência.
Em face do exposto, voto por que a 1ª Câmara adote a minuta de acórdão que ora submeto a este
colegiado.
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ACÓRDÃO Nº 5331/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 010.790/2018-7
2. Grupo II – Classe de Assunto: II – Tomada de Contas Especial
3. Responsável: Evandro Buaszczyk (543.567.760-20)
4. Unidade: Ministério da Cultura (extinto)
5. Relator: Ministro Jorge Oliveira
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE)
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cultura
em desfavor de Evandro Buaszczyk, em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos
recursos captados mediante incentivo fiscal (Lei 8.313/1991) para a execução do Projeto “Rio Grande
do Sul, Dança e Folclore Gaúcho” (Pronac 02-6887).
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara,
ante os motivos expostos pelo Relator e com fundamento nos artigos 1º, inciso I; 12, § 3º; 16, inciso
III, alíneas “b” e “c”, e § 3º; 19; 23, inciso III; 26 e 28, inciso II,da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 1º,
inciso I; 209, incisos II e III; 210; 214; inciso III, alínea “a”; e 217 do Regimento Interno, em:
9.1. considerar revel Evandro Buaszczyk;
9.2. julgar irregulares as contas de Evandro Buaszczyk e condená-lo 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, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura,
atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a
data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor:
Data

Crédito/D

Valor R$

Débito
Débito
Débito
Débito
Crédito
Débito
Débito
Débito
Débito
Débito
Débito
Débito
Débito
Débito
Débito
Débito

2.000,00
45.000,00
25.000,00
60.000,00
1.000,00
10.000,00
30.000,00
15.000,00
112,01
142,88
88,12
4.000,00
165,67
63,27
162,02
42.800,00

ébito
30/6/2003
31/7/2003
30/12/2003
30/12/2003
6/4/2004
30/6/2004
30/6/2004
30/6/2004
2/8/2004
2/8/2004
2/8/2004
23/8/2004
12/11/2004
12/11/2004
12/11/2004
12/11/2004

9.3. autorizar, desde logo, cobrança judicial da dívida caso não atendida a notificação;
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9.4. autorizar o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas,
fixando-lhe o prazo de 15 (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, na forma prevista na legislação em vigor;
9.5. alertar ao responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela
importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e
9.6. dar ciência deste acórdão ao responsável, à Secretaria Especial de Cultura do Ministério do
Turismo e à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, com a informação de que a
íntegra do relatório e do voto que o fundamentaram podem ser consultados no endereço
eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5331-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira (Relator).
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

JORGE OLIVEIRA
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral

GRUPO II – CLASSE II – Primeira Câmara
TC 028.290/2019-4
Natureza: Tomada de Contas Especial.
Unidade: Município de Alto do Rodrigues – RN.
Responsável: Abelardo Rodrigues Filho (221.403.957-00).
Representação legal: não há
SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS
DE ENSINO PARA ATENDIMENTO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA). OMISSÃO NO DEVER
DE PRESTAR CONTAS. CITAÇÃO. REMESSA DE DOCUMENTOS RELACIONADOS À
EXECUÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA
EXECUÇÃO FÍSICA DO PROGRAMA. REJEIÇÃO DAS ALEGAÇÕES DE DEFESA.
IRREGULARIDADE DAS CONTAS. DÉBITO. MULTA.
RELATÓRIO
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Transcrevo como parte do relatório a instrução elaborada na Secretaria de Controle Externo de
Tomada de Contas Especial (SecexTCE), constante da peça 30, acolhida pelos dirigentes da unidade:
‘INTRODUÇÃO
1. Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada por Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Abelardo Rodrigues Filho (CPF: 221.403.957-00), em
razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa de Apoio
aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja), no exercício de 2013.
HISTÓRICO
2. Em 1/11/2018, 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 6). O processo foi registrado no sistema
e-TCE com o número 96/2019.
3. Os recursos repassados por FNDE à município de Alto do Rodrigues - RN, no âmbito do
Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja) - exercício
2013, totalizaram R$ 167.735,00 (peça 4).
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:
‘Não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos recebidos da União, por meio do Programa
de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA-2013, celebrado
entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e a Prefeitura Municipal de Alto do Rodrigues/RN.’

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 12), o tomador de contas concluiu que o prejuízo importaria no valor
original de R$ 167.735,00, imputando-se a responsabilidade a Abelardo Rodrigues Filho, Prefeito
Municipal de Alto do Rodrigues/RN, no período de 1/1/2013 a 31/12/2016, na condição de gestor dos
recursos.
7. Em 13/8/2019, a Controladoria-Geral da União emitiu o relatório de auditoria (peça 13), 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 14
e 15).
8. Em 22/8/2019, 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 16).
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 Alto do Rodrigues - RN, em face da omissão no dever de prestar contas
dos valores transferidos, no âmbito do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento
de Jovens e Adultos (Peja), no exercício de 2013, cujo prazo encerrou-se em 3/8/2015.
9.1.1. Evidências da irregularidade: documentos técnicos presentes nas peças 6, 7, 8 e 5.
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;
art. 15 da Resolução CD/FNDE nº 48, de 2 de outubro de 2012.
9.2. Débitos relacionados ao responsável Abelardo Rodrigues Filho (CPF: 221.403.957-00):
Data

de

Valor histórico (R$
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ocorrência*
1,00)
3/1/2013
83.867,50
8/8/2013
83.867,50
* data da transferência efetiva presente no extrato da conta específica
9.2.1. Cofre credor: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
9.2.2. Responsável: Abelardo Rodrigues Filho (CPF: 221.403.957-00).
9.2.2.1. Conduta: omitir-se no dever de prestar contas dos valores recebidos por meio do
Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos PEJA-2013, celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e o município
de Alto do Rodrigues/RN, quando estava obrigado a apresentar a prestação de contas até
03/08/2015.
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 instrumento em
questão, no exercício de 2013.
9.2.2.3. 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 cumprimento do prazo originalmente estipulado para prestação de
contas do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja),
cujo prazo encerrou-se em 3/8/2015.
10.1.1. Evidências da irregularidade: documentos técnicos presentes nas peças 6, 7 e 8.
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;
art. 15 da Resolução CD/FNDE nº 48, de 2 de outubro de 2012.
10.1.3. Responsável: Abelardo Rodrigues Filho (CPF: 221.403.957-00).
10.1.3.1. Conduta: descumprir o prazo originalmente estipulado para prestação de contas
dos recursos federais recebidos à conta do instrumento em questão, o qual se encerrou em
3/8/2015.
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 2013.
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 pronunciamento da unidade (peça 22), foram efetuadas citação e
audiência do responsável, nos moldes adiante:
a) Abelardo Rodrigues Filho - promovida a citação e audiência do responsável, conforme
delineado adiante:
Comunicação: Ofício 5111/2019 – Seproc (peça 23)
Data da Expedição: 3/10/2019
Data da Ciência: 9/10/2019 (peça 24)
Nome Recebedor: Maria Erivânia dos Santos
Observação: Ofício enviado para o endereço do responsável, conforme
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pesquisa de endereço no sistema da Receita Federal.
Fim do prazo para a defesa: 24/10/2019
13. Conforme Despacho de Conclusão das Comunicações Processuais (peça 26), as
providências inerentes às comunicações processuais foram concluídas.
14. Transcorrido o prazo regimental, o responsável Abelardo Rodrigues Filho apresentou
defesa, que será analisada na seção Exame Técnico.
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 4/8/2015, haja vista que o vencimento do prazo
para prestação de contas deu-se em 3/8/2015, e o responsável foi notificado sobre as irregularidades
pela autoridade administrativa competente conforme abaixo:
15.1. Abelardo Rodrigues Filho, por meio do ofício acostado à peça 7, recebido em 28/8/2015,
conforme AR (peça 8).
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$ 219.833,16, 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 PROCESSOS/DÉBITOS NOS SISTEMAS DO TCU COM OS MESMOS
RESPONSÁVEIS
17. Informa-se que foi encontrado processo no Tribunal com o mesmo responsável:
Responsável
Abelardo Rodrigues
Filho

Processos
017.402/2002-9
[RA,
encerrado,
‘RELATÓRIO DE AUDITORIA REALIZADA NO
PERÍODO 23/10/02 A 08/11/02, COM O
OBJETIVO DE FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS
RECURSOS DE ROYALTIES DO PETRÓLEO’]

18. Informa-se que foi encontrado débito imputável aos responsáveis no banco de débitos
existente no sistema e-TCE:
Responsável
Abelardo Rodrigues
Filho

Débitos inferiores
2340/2018 - Dano inferior ao limite de
instauração da TCE cadastrado

19. A tomada de contas especial está, assim, devidamente constituída e em condição de ser
instruída.
EXAME TÉCNICO
Da defesa do responsável Abelardo Rodrigues Filho
20. O responsável Abelardo Rodrigues Filho apresentou defesa, que passa a ser analisada em
seguida:
21. Argumento 1 (peça 25, p. 1-4):
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21.1. A defesa do responsável alega que a documentação apresentada é suficiente para
comprovar a regular aplicação das despesas referentes ao Peja 2013 e para isso apresentou a
documentação de peça 25, p. 5-674, contendo relação de pagamentos dos professores, notas de
empenho, licitações realizadas e extratos bancários da conta específica.
22. Análise do argumento 1:
22.1. O repasse dos recursos à conta das transferências foi normatizado pela Resolução nº 48,
de 2 de outubro de 2012, que por sua vez remete à Resolução/CD/FNDE nº 2, de 18 de janeiro de
2012, a qual lista a documentação necessária para compor a prestação de contas, conforme segue
abaixo:
‘Art. 2º A entrega das prestações de contas ocorrerá com a inserção, no SiGPC, das informações
previstas nas respectivas resoluções que instituíram os repasses, as quais deverão ser suficientes para:
I. elaboração do relatório do cumprimento do objeto e dos benefícios alcançados, declarando a
realização dos objetivos a que se propunha;
II. elaboração da relação de bens ou serviços;
III. elaboração da relação de despesas e pagamentos, com a indicação do respectivo credor;
IV. conciliação bancária;
V. outras demonstrações da execução dos recursos; e
VI. anexação, quando for o caso, de cópias de documentos digitalizados/escaneados, como por exemplo:
a. extrato bancário;
b. fotos;
c. Guia de Recolhimento da União;
d. termo de aceitação definitiva da obra;
e. despacho adjudicatório e homologação das licitações realizadas ou justificativa para sua dispensa ou
inexigibilidade;
f. faturas;
g. recibos;
h. notas fiscais; ou
i. qualquer outro documento comprobatório da aplicação dos recursos.’

22.2. Verifica-se que as cópias dos processos de pagamentos e demais documentos
comprovativos apresentados, de fato correspondem às despesas efetuadas com pagamentos de
professores, aquisição de material escolar e aquisição de gêneros alimentícios, de acordo com a
utilização preconizada para os recursos do Peja.
22.3. O responsável apresentou uma tabela (peça 25, p.1-3) com os valores referentes às
supostas despesas com recursos do Peja 2013, realizadas em um período extenso, entre dezembro de
2012 e outubro de 2019. A documentação apresentada também se refere ao mesmo período.
22.4. Na tabela apresentada, as despesas realizadas em 2013 alcançam o montante de R$
49.993,33 e apresentam o saldo inicial como sendo equivalente ao valor da primeira parcela
transferida no âmbito do Peja/2013, no valor de R$ 83.867,50. Na mesma tabela, está ausente o
crédito referente à segunda parcela, no mesmo valor de R$ 83.867,50, transferido em 8/8/2013. No
entanto, o saldo final está correto, tendo sido feito a soma daquele valor ao saldo final existente em
julho de 2013.
22.5. Ao final do ano de 2013, o saldo final apresentado atinge o montante de R$ 127.303,71,
valor este que, dado a natureza do repasse, pode ser reprogramado para o exercício seguinte.
22.6. Observa-se ainda que, no extrato apresentado na peça 25, p. 520, o saldo de fundos de
investimento em 31/12/2013 (BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO e CDB DI)
corresponde ao montante citado acima, R$ 127.303.71. O saldo da conta corrente se encontrava
zerado nessa mesma data.
22.7. Da análise procedida acima, verifica-se que os argumentos da defesa foram suficientes
para elidir a irregularidade pela qual está sendo responsabilizado, de forma que devem ser acatados.
23. Em consulta aos sistemas corporativos do instaurador (SiGPC, peças 27 e 28), realizada na
data de 13/7/2020 e 24/8/2020, respectivamente, verifica-se que o responsável também não apresentou
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contas junto ao instaurador e continua inadimplente.
23.1. No âmbito do TCU, a questão relativa à apresentação da prestação de contas fora do
prazo, sem justificativas condizentes, foi abordada no TC 025.551/2017-5, nos seguintes termos:
15. Nesse sentido, ainda que afastado o dano ao erário inicialmente apontado neste processo, resta
assente nos autos a falta de justificativa plausível para a omissão no dever de prestar contas. Em tais situações,
a jurisprudência desta Corte é no sentido de aplicação ao responsável da multa prevista no art. 58, inciso I, da
Lei 8.443/1992, conforme demonstra o enunciado abaixo, colhido da ferramenta de pesquisa desta casa
denominada Jurisprudência Selecionada (ementa do Acórdão 855/2015- Plenário, Rel. Min. Vital do Rêgo): ‘A
apresentação extemporânea da prestação de contas, sem atenuantes que justifiquem o atraso, permite a
exclusão do débito, mas não elide a omissão inicial, cabendo o julgamento pela irregularidade das contas com
a aplicação de multa.’

23.2. Temos assim que, a demonstração da regularidade na aplicação de recursos público elide
o débito, mas não afasta a irregularidade relativa à omissão no dever de prestar contas, uma vez que
o responsável já havia sido citado por esse fato pelo TCU (Acórdão 4816/2017-Segunda Câmara, Rel.
Min. ANA ARRAES, Acórdão 162/2019-Primeira Câmara, Rel. Min. BRUNO DANTAS).
23.2. Ressalte-se, no entanto, que a Resolução CD/FNDE nº 48/2012, que disciplina o Peja,
prevê a análise a aprovação dos recursos transferidos por parte de Parecer Conclusivo do Conselho
de Acompanhamento e Controle Social (Cacs) do Fundeb e esse parecer não foi apresentado.
24. Não há elementos para que se possa efetivamente aferir e reconhecer a ocorrência de boa-fé
na conduta de Abelardo Rodrigues Filho, podendo este Tribunal, desde logo, julgar irregularidade as
suas contas, conforme os termos dos §§ 2º e 6º do art. 202 do Regimento Interno do TCU, e,
consequentemente, aplicando-lhe a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/92.
Prescrição da Pretensão Punitiva
25. 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.
26. No caso em exame, não ocorreu a prescrição, uma vez que a irregularidade sancionada
ocorreu em 4/8/2015, e o ato de ordenação da citação ocorreu em 11/9/2019.
CONCLUSÃO
27. Em face da análise promovida na seção ‘Exame Técnico’, propõe-se acatar parcialmente as
alegações de defesa do Sr. Abelardo Rodrigues Filho, pois foram suficientes apenas para sanar
afastar o débito apurado. Acrescente-se que inexistem nos autos elementos que demonstrem a boa-fé
do responsável ou a ocorrência de outras excludentes de culpabilidade.
28. 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.
29. Verifica-se também que não houve a prescrição da pretensão punitiva, conforme análise já
realizada.
30. Contudo, tendo em vista que a demonstração da regularidade na aplicação de recursos
público elide o débito, mas não afasta a irregularidade relativa à omissão no dever de prestar contas
dos responsáveis citados neste Tribunal, propõe-se, com base no art. 209 § 4 do Regimento Interno do
TCU, que as contas do Sr. Abelardo Rodrigues Filho sejam julgadas irregulares, com a aplicação de
multa do art. 58, inciso I, da Lei 8.443/92.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS

687
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

30.1. Apesar de ter sido reeleito para o período 2017-2020, o responsável, Sr. Abelardo
Rodrigues Filho (CPF: 221.403.957-00) não é mais o atual gestor municipal, conforme consta da
página oficial da PM de Alto do Rodrigues (peça 29).
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
31. Diante do exposto, submetemos os autos à consideração superior, propondo ao Tribunal:
a) acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Abelardo Rodrigues Filho,
uma vez que foram suficientes para elidir o débito apurado, mas não lograram êxito quanto à omissão
do dever de prestar contas;
b) julgar irregulares, nos termos dos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea ‘a’, § 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 I, e 214,
inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas do Sr. Abelardo Rodrigues Filho (CPF: 221.403.95700), ex-prefeito de Alto do Rodrigues-RN, gestão 2013-2016, aplicando-lhe, a multa prevista no art.
58, inciso I, da Lei 8.443/92 c/c o art. 268 do RI/TCU, 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 Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, 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;
c) autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial
da dívida, caso não atendidas a notificação;
d) autorizar, nos termos do art. 26 da Lei 8.443, de 1992, caso solicitado, o parcelamento da
dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, esclarecendo aos responsáveis que a
falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art.
217, § 2º, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais;
e) enviar cópia do Acórdão que vier a ser proferido aos responsáveis, ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação-FNDE e ao Assessor Especial do Controle Interno do FNDE, nos
termos do Memorando-Circular 58/2018-Segecex, de 12/11/2018, para ciência, informando que a
presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a
consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos, 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 (MPTCU) divergiu da proposta e se manifestou nos
seguintes termos (peça 35):
‘O Ministério Público de Contas diverge da proposta de encaminhamento apresentada pela
unidade técnica, pois entende que a documentação apresentada pelo responsável não é suficiente para
a comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais que lhe foram confiados.
A Resolução/CD/FNDE 2/2012 assim dispõe acerca da prestação de contas dos recursos
repassados pelo FNDE (grifou-se):
‘Art. 2º A entrega das prestações de contas ocorrerá com a inserção, no SiGPC, das
informações previstas nas respectivas resoluções que instituíram os repasses, as quais deverão ser
suficientes para:
I. elaboração do relatório do cumprimento do objeto e dos benefícios alcançados, declarando a
realização dos objetivos a que se propunha;
II. elaboração da relação de bens ou serviços;
III. elaboração da relação de despesas e pagamentos, com a indicação do respectivo credor;
IV. conciliação bancária;
V. outras demonstrações da execução dos recursos; e
VI. anexação, quando for o caso, de cópias de documentos digitalizados/escaneados, como por
exemplo:
a. extrato bancário;
b. fotos;
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c. Guia de Recolhimento da União;
d. termo de aceitação definitiva da obra;
e. despacho adjudicatório e homologação das licitações realizadas ou justificativa para sua
dispensa ou inexigibilidade;
f. faturas;
g. recibos;
h. notas fiscais; ou
i. qualquer outro documento comprobatório da aplicação dos recursos.
(...)
Art. 3º O FNDE, mediante processamento automático, examinará a prestação de contas sob o
aspecto financeiro, segundo os padrões legais e técnicos aplicáveis à análise financeira. Em seguida,
remeterá os resultados à área responsável pela análise técnica específica, para manifestação quanto
ao atingimento do objeto e do objetivo da transferência.
§ 1º Os dados serão analisados com o intuito de estabelecer nexo de causalidade entre a receita
e a despesa realizada, a conformidade entre a despesa realizada, o objeto e objetivo a serem
alcançados, bem como o cumprimento das normas pertinentes a cada transferência.
§ 2º Quando houver a exigência de manifestação do conselho de controle social, as prestações
de contas serão enviadas pelos responsáveis titulares aos respectivos conselheiros por meio
do SiGPC, os quais deverão providenciar a emissão de parecer e o envio das prestações de contas ao
FNDE, também por meio do sistema.’
A Resolução/CD/FNDE 48/2012, alterada pela Resolução/CD/FNDE 48/2013, assim dispõe
especificamente sobre o Peja (grifou-se):
‘Art. 12. São responsabilidades dos agentes:
(...)
III - os estados, dos municípios e do Distrito Federal:
(...)
b. executar os recursos financeiros recebidos do FNDE/MEC exclusivamente em despesas para
a manutenção e desenvolvimento da EJA;
(...)
d. prestar contas ao FNDE/MEC dos recursos recebidos, de acordo com o disposto nesta
Resolução;
e. prestar todo e qualquer esclarecimento sobre a execução física e financeira dos recursos
recebidos sempre que solicitado pelo FNDE/MEC, pela SECADI/MEC, por órgão do Sistema de
Controle Interno do Poder Executivo Federal, pelo Tribunal de Contas da União, pelo Ministério
Público ou por órgão ou entidade com delegação para esse fim;
f. emitir os documentos comprobatórios das despesas em nome do estado, do município ou do
Distrito Federal, com a identificação do FNDE/MEC e do Programa e arquivar as vias originais em
sua sede, ainda que utilize serviços de contabilidade de terceiros, juntamente com os documentos de
prestação de contas, pelo prazo de vinte anos contados da data da aprovação da respectiva prestação
de contas ou do julgamento da Tomada de Contas Especial pelo Tribunal de Contas da União (TCU);
g. cadastrar as matrículas da(s) nova(s) turma(s) no Censo Escolar subsequente ao início das
atividades.
Art. 18. A prestação de contas da execução física levará em consideração o valor dos recursos
transferidos a cada ente federado, autorizado pela SECADI/MEC ao FNDE/MEC. (NR)
(...)
Art. 19. O acompanhamento e o controle social sobre a transferência e aplicação dos recursos
repassados no âmbito desta Resolução para apoiar a manutenção de novas turmas de educação de
jovens e adultos serão exercidos, em âmbito estadual, municipal e distrital, pelos respectivos
conselhos do Fundeb, previstos no art. 24 da Lei no 11.494/2007.
Parágrafo único. Os conselhos a que se refere o caput analisarão as prestações de contas dos
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recursos repassados à conta corrente do Programa e emitirão, em sistema específico, parecer
conclusivo acerca da aplicação dos recursos transferidos para a validação da execução físicofinanceira das ações.
(...)
Art. 23. Ficam aprovados o Anexo I (Prestação de Contas), o Anexo II (Demonstrativo da
Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos efetuados) e o Anexo III (Orientações Gerais)
desta resolução, disponíveis no portal do FNDE, no endereço www.fnde.gov.br. (NR)’
O Anexo I da Resolução/CD/FNDE 48/2012 contém o modelo do Demonstrativo Sintético Anual
da Execução Físico-Financeira, e o Anexo II contém o modelo do Parecer Conclusivo do Conselho de
Acompanhamento e Controle Social (CACS) do Fundeb. Já o Anexo III, incluído pela
Resolução/CD/FNDE 48/2013, traz as Orientações Gerais sobre o uso dos recursos, destacando que
seu objetivo é ‘a manutenção de novas turmas de Educação de Jovens e Adultos oferecidas pelas redes
públicas de ensino, na modalidade presencial, cujas matrículas ainda não tenham sido contempladas
com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (Fundeb)’.
Pois bem, da análise dos documentos apresentados pelo responsável em suas alegações de
defesa (peça 25), verifica-se que se compõem principalmente de contratos, recibos, notas fiscais, notas
de empenho, notas de liquidação, ordens de pagamento, folhas de pagamento e extratos bancários.
Tais documentos comprovam que, em 2013, os gastos com recursos federais totalizaram
R$ 47.168,86 e foram utilizados para o pagamento da remuneração de professores (autônomos e
comissionados) relativa aos meses de maio a dezembro/2013. Em 2014, os gastos totalizaram
R$ 59.793,91, e também se destinaram ao pagamento da remuneração de professores
(comissionados), conforme folhas de pagamento dos meses de abril a setembro/2014. E, em 2015, os
gastos totalizaram R$ 24.125,57, sendo parte com pagamento de professores (folha de pagamento dos
meses de agosto a dezembro/2015) e parte com aquisição de gêneros alimentícios e material escolar
(notas fiscais à peça 25, pp. 399, 416, 429 e 442). O último débito na conta específica foi feito em
18/1/2016, sendo referente ao pagamento da nota fiscal constante à peça 25, p. 442, datada de
24/11/2015 (peça 25, p. 581). Os recursos não utilizados permaneceram em aplicação financeira pelo
menos até 15/10/2019, data do último extrato bancário apresentado pelo responsável (peça 25, p.
671). O saldo existente nessa data era de R$ 114.292,36, salientando-se que houve novo repasse do
FNDE em 3/1/2014, no valor de R$ 31.869,65, no âmbito do Peja/2014 (peça 25, p. 523).
Toda essa documentação refere-se à execução financeira do programa, não tendo sido
apresentado nenhum documento que comprove sua execução física, a exemplo dos comprovantes de
matrículas, listas de frequência dos estudantes e certificados de conclusão de curso. Como agravante,
não foram apresentados o Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico-Financeira e o Parecer
Conclusivo do Conselho de Acompanhamento e Controle Social (CACS). Tampouco foi comprovado o
cadastro das matrículas das novas turmas de EJA no Censo Escolar subsequente ao início das
atividades.
Cabe destacar que o responsável também foi omisso na entrega da prestação de contas referente
ao Peja/2014, o que deu origem ao processo cadastrado no e-TCE sob o número 2.340/2018. Esse
processo não resultou na instauração de TCE, em razão do baixo valor do dano, mas resultou na
inscrição do responsável no Cadin (informação disponível no SiGPC).
Como os gastos realizados em 2014 e 2015 superaram o valor do repasse efetuado em 2014 (R$
31.869,65), pode-se considerar que o saldo existente em outubro/2019 na conta específica se refere
aos recursos não utilizados do Peja/2013, que deveriam ter sido restituídos ao FNDE ainda na gestão
de Abelardo Rodrigues Filho, o qual foi reeleito em 2016, mas teve seu mandato cassado pelo TSE em
2018 (O STF confirmou a cassação em julgamento proferido em 10/9/2019 – fonte:
http://noticias.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=423190).
Quem sucedeu a Abelardo Rodrigues Filho foi Nixon da Silva Baracho, então presidente da
Câmara Municipal e vencedor da eleição suplementar realizada em dezembro/2019. Nixon foi reeleito
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em 2020 e é o atual prefeito do município.
Em suas alegações de defesa, datadas de 17/10/2019, o ex-prefeito informa que, por não estar
na condição de gestor do município de Alto do Rodrigues/RN, não tem como recolher o saldo que está
em conta (Banco do Brasil, agência 477-4, conta corrente 31.075-1), e sugere que seja solicitada ao
gestor em exercício a emissão de Guia de Recolhimento da União para a devolução da referida
quantia (peça 25, p. 4).
Ao ver do MP de Contas, como o ex-prefeito não comprovou adequadamente a execução física
do Peja/2013, ele merece ser condenado em débito pelo valor dos recursos do programa que foram
gastos durante sua gestão. Esse valor é de R$ 99.218,69, conforme cálculo efetuado na tabela a
seguir:
A. Repasse do Peja/2013
R$
167.735,00
B. Pagamentos efetuados em 2013
R$
47.168,86
C. Repasse do Peja/2014
R$
31.869,65
D. Pagamentos efetuados entre 2014 e 2016
R$
83.919,48
E. Total de despesas custeadas com recursos do Peja/2013 (= B + D –
R$
C)
99.218,69
Quanto ao saldo deixado em outubro/2019 na conta específica, entende-se que cabe a expedição
de determinação à Prefeitura Municipal de Alto do Rodrigues para que efetue a devolução ao FNDE
do valor total existente na conta corrente 31.075-1, agência 477-4, do Banco do Brasil, incluindo o
montante aplicado financeiramente.
Considerando-se que o responsável não justificou sua omissão inicial no dever de prestar
contas, propõe-se que suas contas sejam julgadas irregulares, com fundamento nas alíneas ‘a’ e ‘c’
do art. 16, III, da Lei 8.443/1992, com condenação pelo débito de R$ 99.218,69, além da aplicação da
multa do art. 57 da Lei 8.443/1992. Para fins de simplificação, a data de referência do débito deve
corresponder à data do último pagamento efetuado (18/1/2016).
III
Ante o exposto, o Ministério Público de Contas manifesta-se no sentido de o Tribunal:
a) 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 de Abelardo Rodrigues Filho,
condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 99.218,69, atualizada monetariamente e acrescida dos
juros de mora, calculadas a partir de 18/1/2016 até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o
prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos
cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), nos termos do art. 23, inciso III,
alínea ‘a’, da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea ‘a’, do Regimento Interno do TCU;
b) aplicar a Abelardo Rodrigues Filho a multa do art. 57 da Lei 8.443/1992;
c) autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação;
d) autorizar, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, caso solicitado, o parcelamento da dívida
em até 36 parcelas mensais e sucessivas, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de
qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2º, do Regimento
Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais;
e) determinar à Prefeitura Municipal de Alto do Rodrigues/RN que efetue a devolução ao FNDE
do valor total existente na conta corrente 31.075-1, agência 477-4, do Banco do Brasil, incluindo
valores que se encontrem aplicados financeiramente, devendo comprovar tal devolução perante o
TCU, no prazo de 30 dias;
f) determinar à Secex/TCE que monitore o cumprimento da determinação proposta na alínea
anterior;
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g) dar ciência da deliberação que vier a ser proferida à Procuradoria da República no Estado
do Rio Grande do Norte, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e ao Assessor
Especial do Controle Interno do FNDE.’
É o relatório.

VOTO
Trata-se de tomada de contas especial instaurada em desfavor de Abelardo Rodrigues Filho, exprefeito municipal de Alto Rodrigues/RN, em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos
recursos recebidos por força do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de
Jovens e Adultos (Peja), no exercício de 2013.
2.
Regularmente citado, o responsável apresentou extratos bancários, folhas de pagamento,
contratos, recibos, notas fiscais, notas de empenho, ordens de pagamento e notas de liquidação.
3.
A Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) entendeu
que os documentos são suficientes para afastar a existência do débito, mas não elidem a omissão do
dever de prestar contas. Em conclusão, manifestou-se pela irregularidade das contas e a aplicação de
multa ao ex-prefeito.
4.
O Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) divergiu parcialmente da proposta, por
entender que os documentos se referem apenas à execução financeira do programa, mas não
comprovam sua existência física, a exemplo “dos comprovantes de matrículas, listas de frequência dos
estudantes e certificados de conclusão de curso”. Aduziu, ademais, que não foram apresentados o
Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico-Financeira e o Parecer Conclusivo do Conselho de
Acompanhamento e Controle Social (CACS) e “tampouco foi comprovado o cadastro das matrículas
das novas turmas de EJA no Censo Escolar subsequente ao início das atividades”. Entendeu, assim,
ser cabível a glosa da totalidade dos recursos do Peja/2013 utilizados pelo responsável. A partir de
análise dos extratos bancários, consignou que, do total recebido, o ex-gestor utilizou R$ 99.218,69,
entre os anos de 2013 e 2016.
5.
Em síntese, o Parquet opinou pela irregularidade das contas, com imputação de débito de
R$ 99.218,69 e aplicação de multa a Abelardo Rodrigues Filho.
6.
Anuo à conclusão do Ministério Público.
7.
Embora os comprovantes acostados aos autos representem, em princípio, despesas
elegíveis pelas normas do Peja, é certo que o responsável não remeteu qualquer documento ou
informação capaz de atestar a existência física do programa. Nesse sentido, observo que a
Resolução/CD/FNDE 48/2012 foi suficientemente completa quanto à necessidade de que as
informações financeiras fossem complementadas por outras relacionadas à execução física e ao
atingimento de metas do programa.
8.
Importante frisar que a relação de alunos matriculados e das novas turmas abertas não
constitui mera formalidade, uma vez que o objetivo precípuo das transferências à conta do Peja é
apoiar a manutenção de novas turmas de Educação de Jovens e Adultos oferecidas pelas redes públicas
de ensino e que tenham matrículas ainda não contempladas com recursos do Fundeb.
9.
Daí a essencialidade dos documentos invocados pelo MPTCU, também prestigiados pela
jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdãos 3661/2021 – 2ª Câmara (relator Ministro
Raimundo Carreiro), 3511/2021 – 1ª Câmara (relator Ministro Vital do Rego) e 3003/2021 – 2ª
Câmara (relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa). A propósito, o voto condutor desse
último aresto destacou a relevância do parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social
(CACS-Fundeb), nos seguintes termos:
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“18. Cabe ressaltar que o parecer do CACS é peça de fundamental importância para a análise
da prestação de contas, visto que evidencia a avaliação procedida por seus membros, pertencentes à
comunidade local, sobre a regularidade da aplicação dos recursos públicos e os resultados
alcançados.
19. Transcrevo, por oportuno, trecho do voto condutor do Acórdão 2305/2017 – Plenário, de
relatoria do ministro José Mucio Monteiro:
‘o ex-Prefeito (..) deixou de anexar o parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle
Social (CACS-Fundef) sobre a conformidade do uso do dinheiro público.
Como órgão à parte da administração municipal, com representatividade popular e próximo dos
fatos, o conselhos de controle social têm isenção e legitimidade para testemunhar se os recursos
confiados à prefeitura foram bem geridos. Daí ser indispensável a sua manifestação junto com as
respectivas prestações de contas.’
20. Desse modo, ante a ausência do parecer conclusivo acerca da aprovação, ou não, da
execução do programa pelo referido conselho, deveria o ex-gestor comprovar a boa e regular
aplicação dos recursos por meio de outros meios lícitos de prova, de forma a suprir a ausência do
parecer do controle social, com documentos complementares. Contudo, o ex-alcaide não trouxe aos
autos elementos suficientes para tal.”
10. Sem a efetiva comprovação da execução física do programa, não se pode afirmar, por
exemplo, que as contratações de docentes tenham ocorrido para a alocação em turmas do Peja, ou que
os itens adquiridos tenham recebido a destinação prevista. É imprescindível a confirmação de que as
ações do Peja tenham ocorrido no mundo real e não apenas de forma documental.
11. É pertinente, portanto, a imputação de débito ao gestor, equivalente à totalidade dos
recursos por ele utilizados. Nesse sentido, considero adequado o valor indicado pelo MPTCU, que
expurgou do valor recebido em 2013 a quantia deixada como saldo bancário ao final do mandato
daquele ex-prefeito. Também acolho o termo inicial sugerido pelo Parquet para contagem da
atualização monetária e acréscimos legais incidentes sobre o débito (18/1/2016), uma vez que
beneficia o responsável.
Ante todo o exposto, VOTO por que o Tribunal adote a minuta de deliberação que ora
submeto à apreciação deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 5332/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 028.290/2019-4.
2. Grupo II – Classe de Assunto: II – Tomada de Contas Especial.
3. Responsável: Abelardo Rodrigues Filho (221.403.957-00).
4. Unidade: Município de Alto do Rodrigues - RN.
5. Relator: Ministro Jorge Oliveira.
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:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada em desfavor de Abelardo
Rodrigues Filho, ex-prefeito municipal de Alto Rodrigues/RN, em decorrência da omissão no dever de
prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para
Atendimento de Jovens e Adultos (Peja), no exercício de 2013.
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 arts. 1º, inciso I; 16, inciso III,
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alíneas "a" e “c” e §3º; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214,
incisos II e III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em:
9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Abelardo Rodrigues Filho e julgar
irregulares suas contas;
9.2. condenar Abelardo Rodrigues Filho ao recolhimento ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação da quantia de R$ 99.218,69 (noventa e nove mil, duzentos e dezoito
reais e sessenta e nove centavos), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora contados de
18/1/2016 até sua efetiva quitação;
9.3. aplicar a Abelardo Rodrigues Filho multa de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a ser recolhida ao
Tesouro Nacional, com incidência de encargos legais, calculados da data deste acórdão até a data do
pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado;
9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o
Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas;
9.5. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação;
9.6. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas,
caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial;
9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias a contar do recebimento da
notificação e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre
o valor de cada parcela;
9.8. alertar ao responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento
antecipado do saldo devedor; e
9.9. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte,
com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentaram podem ser consultados
no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5332-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira (Relator).
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

JORGE OLIVEIRA
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral

GRUPO II – CLASSE II – 1ª Câmara
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TC 029.461/2017-0
Natureza: Tomada de Contas Especial
Unidade: Ministério da Justiça (extinta); Secretaria Nacional de Segurança Pública
Responsáveis: Andreia Azambuja Rodrigues (CPF 659.543.510-15); Centro de Estudos Sociais
Contemporâneos (CNPJ 92.922.459/0001-60); FV Contabilidade Ltda. (CNPJ 10.671.713/0001-30);
Joao Bosco Rodrigues (CPF 340.217.950-49); José Luiz Thomé de Oliveira e Paulo Fischel
Advogados Associados Consultoria Empresarial (CNPJ 90.264.888/0001-62); Leme Assessoria
Contábil Ltda. (CNPJ 08.823.298/0001-41); Vinicius de Vasconcellos da Costa (CPF 917.766.780-87)
Advogados constituídos nos autos: João Lopes Ferrão (OAB/RS 80.917) e outros, representando
Andreia Azambuja Rodrigues; Jerri de Ornelas Brum (OAB/RS 35.177), representando João Bosco
Rodrigues.
SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TERMO DE PARCERIA. PROGRAMA
NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA – PRONASCI. DIVERSAS
IRREGULARIDADES EM CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS. INDÍCIOS DE FRAUDE EM
CONTRATAÇÃO
COM
PAGAMENTO
SEM
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
SUPERFATURAMENTO EM PAGAMENTOS. CITAÇÃO. REVELIA DE ALGUNS
RESPONSÁVEIS. CONTAS IRREGULARES DE ALGUNS RESPONSÁVEIS E REGULARES DE
OUTRO. DÉBITO SOLIDÁRIO. MULTA.
RELATÓRIO
Adoto como relatório a instrução produzida no âmbito da Secex/TCE (peça 1.055), que
contou com a anuência de seus dirigentes (peças 1.056 e 1.057), bem como do representante do
Ministério Público junto ao TCU (peça 1.058):
“INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Executiva do
Ministério da Justiça e Segurança Pública, em desfavor dos Srs. Joao Bosco Rodrigues, Presidente,
Vinicius de Vasconcellos da Costa, 1º Tesoureiro, Andreia Azambuja Rodrigues, ex-Presidente, e do
Centro de Estudos Sociais Contemporâneos – Cescon, em razão da impugnação total das despesas
realizadas com recursos oriundos do Termo de Parceria 2/2009 (Siafi 640370), firmado entre a
Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e a aludida instituição, e que tinha por objeto a
implementação do Núcleo Local de Gestão do Programa Nacional de Segurança Pública com
Cidadania (Pronasci), na cidade de Porto Alegre e municípios da Região Metropolitana, de acordo
com o Plano de Trabalho e Projeto aprovado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (peça 1,
p. 4-13, 15-23).
HISTÓRICO
2.
O Termo e Parceria 2/2009 (Siafi 640370) foi firmado no valor de R$ 4.041.663,55, sendo
R$ 3.960.695,55 à conta do concedente e R$ 80.968,00 referentes à contrapartida do convenente
(peça 1, p. 8-9). A vigência foi estabelecida para 1 3/1/2009 a 12/1/2010, sendo prorrogado por meio
do Termo Aditivo até 14/6/2010 (mesma peça, p. 66), com mais 60 dias de prazo para a apresentação
da prestação de contas, 13/8/2010 (peça 4, p. 76). Os recursos foram liberados em duas parcelas, a
primeira, no valor R$ 2.772.486,89, e a segunda, no valor de R$ 1.188.000,00, mediante as Ordens
Bancárias 2009OB800149, de 22/1/2009, e 2009OB818330, de 24/9/2009, respectivamente (peça 1, p.
29, peça 4, p. 79-82). Foi feito um depósito correspondente ao valor parcial da contrapartida,
21/5/2010, no valor de R$ 26.000,00 (peça 1, p. 83).
3.
O Objeto foi fiscalizado pelo concedente, nos dias 7 a 9/1/2010, conforme Relatório de
Verificação in loco 01/2010 (peça 1, p. 30-53), o qual apontou, em síntese:
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a) ausência de apólice de seguros contra incêndio, bem como de comprovante de
pagamento do IPTU, cujos pagamentos foram verificados (peça 1, p. 38, 39, 40);
b) dispensa indevida de licitação (peça 1, p. 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 51);
c) falta comprovação da regularidade fiscal de empresas contratadas (peça 1, p. 38, 39,
40, 41, 43, 45, 50);
d) contratos com vigência após o encerramento do período de vigência do termo de
parceria, bem como com prazo indeterminado (peça 1, p. 38, 39, 40, 41, 42);
e) apresentação de recibos como comprovantes de despesas no lugar de nota fiscal (peça
1, p. 39);
f) assinatura de contrato com a empresa FV Contabilidade Ltda. (16/1/2009) antes da
abertura de suas atividades (3/3/2009), sendo pago R$ 9.600,00 relativos a este período. Foi
verificado ainda descrição genérica (honorários) nas notas fiscais dos serviços prestados (peça 1, p.
41);
g) indício de favorecimento à empresa Leme Assessoria Ltda., contratada para a
prestação de serviços de auditoria externa, sediada em Brasília/DF (peça 1, p. 42);
h) pagamento antecipado à empresa José Luiz Thomé de Oliveira & José Fischel, por
serviços advocatícios, bem como consta descrição genérica dos serviços (honorários) na Nota Fiscal
2463, emitida em 17/4/2009, e o pagamento ocorreu em 8/4/2009 (peça 1, p. 42-43);
i) pagamento à empresa Armazém da Esquina – Padaria e Confeitaria, no valor de
R$ 3.616,00, e à Phoenix Locadora de Veículos e Turismo Ltda., no valor de r$ 32.160,00, sem
suporte documental (peça 1, p. 43 e 44);
j) pagamento à Cometra Consultoria Medicina e Segurança do Trabalho, no valor de
R$ 636,20, pela elaboração de programa de prevenção de riscos ambientais PPRA do Programa de
Controle Médico de Saúde ambiental – PCMSO, execução de exames clínicos admissionais,
demissionais e periódicos dos funcionários contratados pelo CESCON para atuarem no projeto, não
previstos no plano de trabalho, bem como descrição genérica dos serviços (peça 1, p. 43-44). O
mesmo ocorreu com a Santa Fé Floricultura Ltda., no valor de R$ 380,00 (mesma peça, p. 50);
l) inconsistências nos comprovantes de despesas relativas ao consumo de combustível,
pagos à empresa Porto Alegre Ltda. e da empresa Cia do Reparo (peça 1, p. 45-49);
m) pagamento à empresa P. S. da Silva Carpetes, no valor de R$ 11.700,00, cuja situação
no Cadastro da Receita Federal era inapta, portanto, irregular (peça 1, p. 49-50);
n) emissão da nota fiscal e pagamento da despesa em favor da empresa Café na praça, no
valor de R$ 11.780,00, antes da realização do evento (peça 1, p. 50);
o) pagamento a maior, no valor de R$ 1.072,00, a Luiz Antonio Burck Rocha, bem como
anterior à data da emissão da nota fiscal (peça 1, p. 50-51);
p) ausência de comprovação da despesa por intermédio de documento hábil, no valor de
R$ 762,22, em favor da empresa Cia Zaffari Comércio e Indústria (peça 1, p. 51);
q) ausência de formalização dos processos de despesas, com folhas numeradas, bem como
do atesto com a identificação do termo de parceria, e não publicação do resumo dos contratos (peça
1, p. 51).
4.
Consta da peça 3, p. 13-17, Relatório Complementar da fiscalização supra, de 18/1/2010,
o qual descreve as atividades realizadas em cada meta prevista no Plano de Trabalho, aquelas que
estavam em andamento, a exemplo da confecção da revista (1500 exemplares), apontou a ausência de
assinaturas dos relatórios de atividades produzidos pelas equipes locais, fez referências as
irregularidades descritas acima e mencionou a existência de um servidor do Ministério da Justiça
como membro da Diretoria da entidade até setembro de 2009, que participava também da comissão
de acompanhamento e avaliação do termo de parceria.
5.
Posteriormente, o Parecer 48/2011 CGFIS/DEAPSEG/SENASP
(peça 1, p. 56-85)
analisou a documentação e justificativas encaminhadas pelo CESCON, no qual parte das
irregularidades foi sanada, como será visto mais a frente, e, ainda, foi apontado um saldo na conta de

696
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

aplicação financeira, no valor de R$ 485.800,23 (p. 57), transformado em 339.695,55 nas análises
sucessivas (peça 2, p. 66 e peça 3, p.109). O mesmo ocorreu com o saldo em conta corrente, no valor
de R$ 22.948,40 (p. 57), evoluído para R$ 54.608,81 (peça 3, p. 118). Apontou também o pagamento
de R$ 20.550,00 à F V Contabilidade Ltda., considerado como não previsto no contrato (peça 1, p.
66)
6.
A Controladoria-Geral da União (CGU) também realizou fiscalização no objeto ajustado,
em atendimento à solicitação do parceiro público, no período de 2/1/ a 3/2/2012, após o fim da
vigência do termo de parceria, portanto, parte de suas constatações confirmam as do órgão
repassador, sendo acrescentados alguns fatos, conforme Relatório de Ação de Controle (peça 3, p. 3990), transcritas abaixo:
a) falhas no cumprimento das metas pactuadas: a avaliação quanto ao cumprimento das
metas estabelecidas no plano de trabalho restou prejudicada em razão da insuficiência de
informações, porquanto não foram disponibilizadas as atas de reunião relativas às atividades da
gestão local do PRONASCI, a relação de indicadores criados e suas respectivas avaliações, o
inventário dos bens permanentes adquiridos, não foi comprovada a distribuição dos 1.500 exemplares
da revista das ações executadas no âmbito projeto (Revista CESCON – PRONASCI), deficiência no
monitoramento e avaliação do projeto deficientes. Por outro lado, informou-se o atingimento das
metas relativas à estruturação de espaços físicos e equipe do projeto, contratação de pessoal
qualificado para implementação do projeto, contratação de serviços de apoio ao projeto, execução de
seminários de capacitação da equipe em projetos PRONASCI e construção do website (peça 3, p. 4447 e 50-51);
b) irregularidades nas despesas realizadas junto à empresa FV Contabilidade Ltda.: i)
pagamento da importância de R$ 9.600,00, relativa a serviço prestado nos meses de janeiro e
fevereiro/2009, período este em que referida pessoa jurídica não estaria ainda legalmente habilitada a
prestar os serviços contratados, vez ter sido aberta em 3/3/2009 (peça 3, p. 51); ii) não comprovação
de que os serviços foram, de fato, executados (mesma peça, p. 52); iv) as notas fiscais não evidenciam
o tipo de serviço executado (peça 3, p. 51-53, 75-76);
b.1) ainda com relação à empresa supra, foi constatado o pagamento de R$ 20.550,00,
que a SENASP considerou irregular sob o fundamento de que os serviços não estavam previstos no
instrumento contratual, tampouco, no Plano de Trabalho, não obstante, a CGU discordou sob o
argumento de que estavam previstos na Cláusula 4.4.1 do contrato de prestação de serviços, por outro
lado, pugnou pela ausência da nota fiscal (peça 3, p. 51);
c) Pagamento à Clínica de Fonoaudiologia Cometra Ltda., no valor total de R$ 9.221,93,
não previstas no Plano de Trabalho (peça 3, p. 51-52). Esta irregularidade também foi apontada no
relatório de vistoria in loco mencionado no parágrafo terceiro, alínea ‘j’, apenas com divergência de
valor que foi apontado R$ 636,20;
d) pagamentos efetuados a dirigentes da OSCIP, os quais estariam vedados por normativo
interno do CESCON, e a pessoas com vínculo de parentesco com os dirigentes da entidade,
configurando infringência ao princípio da impessoalidade (peça 3, p. 48, 56, 68-70);
e) contratações e aquisições em desacordo com o Manual de Convergência de Normas
Licitatórias para Aquisição de Bens e Contratação de Serviços e de Pessoal e Procedimentos para
Credenciamento de Pessoas Físicas/ Jurídicas, editado pelo CESCON, em 16/1/2009 (peça 3, p. 48,
66-67, 70-72);
f) aplicação financeira em desacordo com a legislação aplicável: foram aplicados
R$ 3.960.695,55 em fundo de aplicação financeira pelo prazo de 36 meses, contrariando o disposto no
§ 1º, do art. 42 da Portaria Interministerial MPOG/CGU 127/2008 (peça 3, p. 48, 58);
g) ausência de recolhimento do saldo remanescente do projeto à União, no valor de
R$ 54.608,81 (peça 3, p. 48, 65);
h) pagamento à empresa José Luiz Thomé, no valor 108.500,00, no período de janeiro/2009 a
junho/2010, sem comprovação da realização do serviço, bem como acima do valor de mercado da
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região, conforme tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB (peça 3, p. 52-53,
72-74);
i) pagamento à empresa P. S. da Silva Carpetes, no valor de R$ 11.700,00, cuja situação no
Cadastro da Receita Federal era inapta (peça 3, p. 52). Esta irregularidade também foi apontada no
relatório de vistoria in loco, conforme descrito no parágrafo terceiro (alínea ‘m’);
j) contratação da empresa Leme Assessoria Contábil Ltda., com sede em Brasília, no valor de
R$ 184.500,00, para a prestação de serviços de auditoria independente na sede do CESCON, com
infringência ao princípio da economicidade, tendo em vista que este tem sede no Rio Grande do Sul,
porquanto, já embutido os custos com transporte, hospedagem e alimentação. Além disso, foi
constatado sobrepreço, em torno de R$ 140.127,14, quando comparado com outras empresas de
auditoria externa (peça 3, p. 52, 76-78);
k) realização de despesas com manutenção e adequação da base central em mais de 100 mil
reais, praticamente pagos a uma mesma empresa (Francisco Solano Galmarini – ME), sem
especificação detalhada nas notas fiscais dos serviços executados (peça 3, p. 53);
l) contratação de pessoal com prazo indeterminado, quando deveria ser por prazo determinado
em razão de termo de parceria ter prazo de duração, onerando a forma de contratação decorrente do
aviso prévio e do pagamento da multa de 40% do FGTS (peça 3, p. 53);
m) ausência de critérios objetivamente aferíveis no cotejo entre os custos do projeto e os
retornos socioeconômicos esperados, impossibilitando averiguar se os recursos foram utilizados na
finalidade para a qual foram, teoricamente, liberados (peça 3, p. 53);
n) ausência da relação dos bens permanentes adquiridos, bem como de informação quanto à sua
destinação após o encerramento do projeto, situação agravada pelo fato de inexistir parte
considerável das notas fiscais de compra (peça 3, p. 53, 86-89);
o) pagamento indevido de tarifas bancárias e multas, no valor de R$ 6.104,97 (4/3/2009 e
10/11/2011) e R$ 404,00 (27/2/2009), respectivamente, contrariando o disposto no art. 39, inciso VII,
da Portaria Interministerial MPOG/CGU 127/2008. A multa foi paga em razão da não entrega das
declarações do imposto de renda do CESCON relativas aos exercícios de 2007 e 2008 (peça 3, p. 56);
p) ausência de documentos comprobatórios de despesas, conforme tabela de peça 3, p. 48, 5964);
q) contratação de empresas não localizadas no endereço constantes em base de dados diversas
pela equipe de fiscalização: Vez Informática Ltda. (manutenção de computadores), Cia do Reparo Francisco Solano Galmarini (manutenção predial), FV Contabilidade Ltda., (prestação de serviços
contábeis), Phoenix Locação de Veículos e Turismo Ltda. (locação de veículos), José Luiz Thomé de
Oliveira e Paulo Fischel (serviços advocatícios). Além disso, foi realizada consulta ao Cadastro
Nacional de Informações Sociais – CNIS, e somente a última empresa tinha funcionário registrado, no
caso, dois (peça 3, p. 81-86);
7.
A prestação de contas foi analisada por intermédio do Parecer CGFIS/DEAPSEG
48/2011, de 27/1/2011 (peça 1, p. 56-85), Parecer MJ/SENASP/DEPRO/CGAP 152/2011, de
16/11/2011 (peça 2, p 7-18), Nota Técnica CGFIS/DEAPSEG 733/2011, de 16/11/2011 (mesma peça,
p. 19-22), Parecer Técnico 38/2011, de 24/11/2011 (mesma peça, p. 24), Parecer
2/2015/CGFIS/DEAPSEG/SENASP, de 12/1/2015 (mesma peça, p. 64-82), Parecer
MJ/SENASP/DEPRO/CGAP 603/2013, de 19/11/2013 (peça 3, p. 92-99), Parecer 9/2017/CGGIR
SENASP/DEAPSEG/SENASP, de 23/1/2017 (mesma peça, p. 101-125, peça 4, p. 1-3), Nota Técnica
2/2017/CGGIR SENASP/DEAPSEG/SENASP, de 3/4/2017 (peça 4, p. 28-46).
8.
O fundamento para a instauração da Tomada de Contas Especial, conforme apontado
Nota Técnica 2/2017/CGGIR SENASP/DEAPSEG/SENASP, de 3/4/2017 (peça 4, p. 44-46), foi a
impossibilidade de se estabelecer o nexo objetivo e inequívoco entre os documentos comprobatórios
das despesas (notas fiscais e extratos bancários) e as metas/etapas registradas no Plano de Trabalho,
tendo em vista que:
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a) embora se tenha uma significativa quantidade de documentos comprobatórios (muitos
com descrição genérica), há também uma grande dificuldade em compatibilizar as descrições desses
documentos com o plano de trabalho;
b) os extratos bancários evidenciam que além dos saques para pagamento de pessoas
jurídicas e resgate BB FIX, a movimentação financeira relativa ao termo de parceria se mistura com
a do CESCON, apresentando uma mosaico de débitos relacionados a itens diversos, como:
pagamentos de tarifas bancárias diversas, folhas de pagamento, pagamento de títulos, impostos, INSS
Arrecadação, contas de telefone e de luz, transferências agendadas para pessoas físicas (funcionários
do CESCON) e crédito oriundo de Sul América Capitalização S.A – SULACA, dificultando estabelecer
o nexo de causalidade entre essa pluralidade de débitos e os documentos fiscais, o que impede formar
convicção sobre o cumprimento dos objetivos pactuados;
c) a composição do Plano de Trabalho não favorece, em temos de metas e etapas, a uma
análise objetiva e convicta sobre a efetividade do objeto pactuado, tendo em vista que:
O Plano de Trabalho prevê itens com aluguel da BASE CENTRAL DO PROJETO, Impostos e
Taxas da BASE CENTRAL DO PROJETO, Aluguel das BASES LOCAIS, Impostos e Taxas das BASES
LOCAIS, Manutenção e adaptações da BASE CENTRADO DO PROJETO, Manutenção e adaptações
das BASES LOCAIS dificulta a compreensão sobre o destino dos bens de escritório e de bens
permanentes, após o encerramento do projeto e implantação do Pronasci
d) não há indicadores de resultado que possam ser utilizados para aferir se houve ou não
o alcance dos objetivos almejados no objeto pactuado;
e) não consta do Plano de Trabalho uma descrição objetiva das atividades inerentes às
pessoas físicas envolvidas na implementação do Pronasci, tais como o Coordenador Geral do Projeto,
o Diretor Administrativo, o assistente técnico administrativo, assistente técnico da coordenação,
Secretária da Coordenação, Secretária Geral, Serviços Gerais de limpeza, coordenadores de regiões,
entre outras funções. Ou seja, não há descrição das competências/atribuições por função e do
Município ou Municípios de atuação desses agentes;
f) ausência de informação objetiva sobre as tiragens dos informativos e boletins, bem como do
elemento fático que evidencie a sua distribuição nas áreas abrangidas;
g) os relatórios de atividades apresentados, em linhas gerais, mencionam eventos diversos,
envolvendo uma pluralidade de setores sociais e de Órgãos das comunidades abrangidas, contudo,
não é possível compatibilizar esses eventos com os descritos no Plano de Trabalho. Ademais, não é
possível vislumbrar o impacto real ou legado deixado nos municípios, em decorrência da
Implementação de Núcleo Local de Gestão do Programa de Segurança Pública com Cidadania, uma
vez que as Unidades foram alugadas, o que sugere a descontinuidade das atividades após o
encerramento do termo de parceria, inclusive com registro de dificuldade financeira por parte da
OSCIP, segundo alegado pela mesma;
h) o objeto pactuado é predominantemente subjetivo, dificultando uma análise enxuta e segura
dentro do perímetro do termo de parceria;
i) demais irregularidades apontadas no Relatório da CGU, no Parecer CGFIS/DEAPSEG, no
Parecer MJ/SENASP/DEPRO/CGAP 152/2011.
9.
Por intermédio dos Ofícios/Editais de Notificação abaixo identificados, o Ministério da
Justiça notificou os responsáveis e o Convenente da reprovação da prestação de contas, requerendo a
devolução dos recursos:
Recebiment
Responsável
Comunicação
Conteúdo
o
Oficio
Encaminhamento do
489/10/GAB
Relatório de visita in loco
João
Bosco
Não consta
SENASP/MJ,
de
1/2010, e solicitação de
Rodrigues
dos autos
21/1/2010 (peça 3, p.
esclarecimentos
das
18)
irregularidades apontadas,
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Andreia
Azambuja Rodrigues

no prazo de 30 dias
Solicitação
de
Ofício
Devolvido,
Extratos
Bancários,
475/CGFIS/DEAPSE
motivo ‘ausente’ Documentos
de
G, de 10/1/2011 (peça
(peça 2, p. 1)
Regularidade
das
1, p. 88-89)
Empresas, Demonstrativo
Ofício
Devolvido,
Encaminhamento do
186/CGFIS/DEAPSE
motivo ‘mudou-se Parecer CGFIS/DEAPSEG
G, de 6/4/2011 (peça
(peça 2, p. 5-6)
48/2011
2, p. 4)
Comunicação
da
instauração da TCE e
Ofício
encaminhamento
dos
752/CGFIS/DEAPSE
Não consta Pareceres CGFIS 48/2011,
G, de 26/12/2011 dos autos
DEPRO/CGAP 152/2011,
(peça 2, p. 30-31)
Nota
Técnica
CGFIS
733/2011 e Parecer Técnico
38/2011
Comunicação
da
Não consta
instauração da TCE e
dos
autos,
Ofício
encaminhamento
dos
contudo,
foi
641/CGFIS/DEAPSE
Pareceres CGFIS 48/2011,
apresentada
G, de 28/11/2012
DEPRO/CGAP 152/2011,
defesa
em
(peça 2, p. 53)
Nota
Técnica
CGFIS
31/12/2012 (peça
733/2011 e Parecer Técnico
2, p. 54)
38/2011
Ofício 112//GAB
Devolvido,
SENASP/SENASP-MJ, motivo ‘mudouComunicação
da
de 19/1/2015 (peça 2, se’ (peça 2, p. 98- continuidade da TCE
p. 93)
99)
Ofício 113/GAB
Devolvido,
SENASP/SENASP-MJ, motivo
Comunicação
da
de 19/1/2015 (peça 2, ‘desconhecido’
continuidade da TCE
p. 99)
(peça 2, p. 104)
DOU
Apresentar defesa ou
Edital
3/2016
24/2/2016 (peça comprovar a devolução dos
(peça 2, p 1062, p. 115)
recursos públicos
Devolvido,
motivo ‘ausente’
Comunicação
da
(peça 2, p. 34),
instauração da TCE e
contudo, há a
Ofício
encaminhamento
dos
assinatura
da
753/CGFIS/DEAPSE
Pareceres CGFIS 48/2011,
destinatária, e foi
G, de 26/12/2011
DEPRO/CGAP 152/2011,
apresentada
(peça 2, p. 32-33)
Nota
Técnica
CGFIS
defesa
em
733/2011 e Parecer Técnico
23/12/2011
e
38/2011
5/3/2011 (mesma
peça, p. 34-52)
Ofício 111//GAB
Em
Comunicação
da
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SENASP/SENASP-MJ, 26/3/2015, (AR, continuidade da TCE
de 19/1/2015 (peça 2, peça 2, p. 92)
p. 87)
Centro
de
DOU
Apresentar defesa ou
Estudos
Sociais
Edital
4/2016
24/2/2016 (peça comprovar a devolução dos
Contemporâneos – (peça 2, p. 107)
2, p. 115
recursos públicos
Cescon
Vinicius
de
Ofício
Comunicação sobre a
Vasconcellos
da 171//CGGIR
Em
TCE e a oportunidade de
Costa
SENASP/DEAPSEG/S
19/12/2016 (peça apresentar
defesa
ou
ENASP-MJ,
de
2, p. 124-125)
recolher o montante do
15/12/2016 (peça 2, p.
débito
119)
10. A Sra. Andréia Azambuja Rodrigues, os Srs. João Bosco Rodrigues e Vinicius de
Vasconcellos da Costa apresentaram justificativas. No caso dos dois primeiros, encontram-se na peça
2, p. 34-52 e 54 e foram transcritas pelo órgão repassador na peça 3, p. 107 e 124-125. Não foram
encontradas as justificativas do Sr. Vinicius, contudo, foram transcritas na Nota Técnica
2/2017/CGGIR SENASP/DEAPSEG/SENASP, de 3/4/2017 (peça 4, p. 28-29).
11. As alegações da Sra. Andreia Azambuja Rodrigues consistiram, na essência, em afirmar
que deixou a presidência em 4/9/2009, com a eleição da nova diretoria e, a partir de então, mesmo
sendo eleita secretária, solicitou desligamento, portanto, não possuía acesso, poder decisório ou
intervenção aos documentos, ficando apenas com a parte técnica, de coordenadora do projeto.
12. Inicialmente, as justificativas da Sra. Andréia foram acatadas (peça 4, p. 1-3), contudo,
no Relatório de Tomada de Contas Especial Complementar (peça 4, 55-64) ela foi incluída novamente
no rol de responsáveis, sob o argumento de impossibilidade de separação das despesas, em face da
subjetividade do objeto, da ausência de indicadores de resultado, e também pelo fato de os atos
administrativos praticados e as despesas efetuadas em sua gestão terem contribuído para a
continuidade do termo de parceria como um todo (mesma peça, p. 46).
13. O Sr. João Bosco Rodrigues apenas informou que os esclarecimentos foram encaminhados
à CGU, em abril de 2012, e que após a implantação do projeto, o Cescon encerrou, em 2011, suas
atividades, permanecendo inativo desde então, em razão de dificuldades financeiras de manutenção
das equipes e espaço físico (peça 2, p. 54). Tais argumentos foram considerados incapazes de afastar
as irregularidades (peça 4, p. 2).
14. Quanto ao Sr. Vinicius de Vasconcellos da Costa, na essência, seus argumentos
consistiram em informar que:
a) todas as atividades previstas no plano de trabalho foram executadas, a revista e os
informativos foram distribuídos nas comunidades, e foi construído o site oficial para divulgação das
atividades;
b) o Ministério da Justiça constituiu um grupo de responsáveis pela fiscalização,
monitoramento e gestão financeira do termo de parceria, que apresentou muitos questionamentos na
vistoria in loco, os quais foram prontamente respondidos;
c) em nenhum momento a instituição foi orientada sobre adequações e melhoria no seu
modelo de gestão, tendo em vista que desde o princípio foram apresentados documentos fiscais, bem
como o manual de compras.
d) entende que os apontamentos deveriam ser apresentados no início do processo, para
permitir correção em tempo hábil, e não no final do processo, constituindo-se apenas em caráter
punitório, uma vez que o termo de parceria pressupõe corresponsabilidade dos parceiros;
e) em todas as contratações buscou-se observar os princípios constantes do manual de
compras, e os valores estavam compatíveis com os limites e padrões estabelecidos no edital e no
projeto aprovado pelo parceiro público;
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f) a contratação dos serviços jurídicos, para suporte e garantia da segurança à instituição
nas relações com terceiros, às demandas trabalhistas e orientações procedimentais, considerando que
existia mais de 50 funcionários ativos e, caso fosse realizada uma consulta simples por mês para cada
um, totalizaria valor superior a R$ 10.000,00, tendo como parâmetro a tabela da OAB de R$ 200,00,
portanto, superior ao valor mensal contratado com o escritório de advocacia. Além disso, os valores
foram aprovados pelo parceiro público no plano de trabalho;
g) a totalidade dos recursos foi direcionada ao projeto tanto para a aquisição de
equipamentos para a instalação das bases do Pronasci, quanto para a contratação dos profissionais
que atuariam no projeto, e para os serviços de apoio ao projeto. Os gastos observaram o teto
estabelecido no plano de trabalho aprovado pelo parceiro público, ou seja, havia autorização
expressa do concedente para a realização das despesas dentro dos parâmetros estabelecidos;
h) o projeto foi encerrado oficialmente em junho de 2010, e por questões financeiras de
manutenção da sede em Porto Alegre, em 2011, o presidente se mudou para Bagé, cidade de fundação
da instituição, e os documentos comprobatórios da despesa, bem como os relatórios foram junto com
ele. Não obstante, todos haviam sido enviados para o Ministério da Justiça. Após este período, ainda
solicitaram orientações do parceiro público para o encerramento da conta bancária e restituição do
saldo existente, e não foram atendidos. Acrescenta que desde esta época a conta se encontra
bloqueada e ele não tem mais acesso. Por essa razão, sugere o contato com o presidente;
i) reclama que passados mais de seis anos de encerramento do ajuste ainda persistem
questionamentos básicos sobre contratos, certidões e até mesmo ressalvas sobre o trabalho executado,
sendo que toda a documentação foi encaminhada em tempo hábil, em duas vias, por intermédio dos
Correios;
j) aduziu, ainda, que a ordenação da despesa era responsabilidade exclusiva do
Presidente, e ele, na qualidade de 1º Tesoureiro, cabia apenas a instrumentalização do processo
administrativo.
k) juntamente com os argumentos, encaminhou documentos em arquivo digital.
15. Na análise das justificativas e dos documentos encaminhados (peça 4, p. 29-43), a
Coordenação de Acompanhamento, Monitoramento e Fiscalização consignou que a grande maioria
da documentação evidenciava eventos com datas anteriores à vigência do termo de parceria, e mesmo
quando remontava à época da execução, a maioria não identifica o evento, tornando-se difícil
compatibilizá-los com o objeto pactuado, impossibilitando cotejar o nexo de causalidade entre os
documentos relativos aos atos administrativos e comprobatórios da despesa.
16. Diante do não saneamento das irregularidades apontadas e da não devolução dos
recursos, instaurou-se a Tomada de Contas Especial. No Relatório Final 11/2017/CCONTAB/SPO/SE
de Tomada de Contas Especial e Relatório Complementar (peça 4, p. 12-21, 55-64), conclui-se que o
prejuízo importaria no valor total dos recursos repassados, imputando-se a responsabilidade aos Srs.
Joao Bosco Rodrigues (CPF 340.217.950-49), ex-Presidente, gestão 4/9/2009 a 3/9/2011, Vinícius de
Vasconcellos da Costa (CPF 917.766.780-87) - 1º Tesoureiro, gestão período de vigência do projeto,
Andréia Azambuja Rodrigues (CPF 659.543.510-15), ex-Presidente, gestão 30/9/2008 a 4/9/2009, e
Centro de Estudos Sociais Contemporâneos – CESCON/RS (CNPJ 92.922.459/0001-60), em razão da
ausência do elementos que comprovem a efetividade do objeto pactuado, bem como da não
apresentação de documentação complementar que possibilitasse a demonstração da boa e regular
utilização dos recursos.
17. O Relatório de Auditoria 893/2017 do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral
da União (peça 4, p. 83-86) também chegou às mesmas conclusões. Após serem emitidos o Certificado
de Auditoria, o Parecer do Dirigente e o Pronunciamento Ministerial (peça 4, p. 91, 93 e 101), o
processo foi remetido a esse Tribunal.
18. Na instrução inicial (peça 8), analisando-se os autos, verificou-se que não era o caso da
impugnação do valor total repassado, e pela necessidade da realização da citação dos responsáveis,
nos moldes abaixo:
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Ocorrência: não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados à conta do
Termo de Parceria 2/2009 (Siafi 640370) celebrado entre o Centro de Estudos Sociais
Contemporâneos – CESCON e a Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP, e que tinha
por objeto a implementação do Núcleo Local de Gestão do Programa Nacional de Segurança Pública
com Cidadania (PRONASCI), na cidade de Porto Alegre e municípios da Região Metropolitana (peça
1, p. 4-13, 15-23), em razão das irregularidades abaixo:
a)
Irregularidades na contratação e nos pagamentos efetuados à FV Contabilidade Ltda.
(parágrafos 25 a 30 da instrução de peça 8)
Débitos:
Andreia Azambuja Rodrigues,
Cescon, Vinicius de Vasconcellos da
Costa e FV Contabilidade Ltda.
Valor
Data
R$
9.600,00
13/3/2009
6.400,00
1/4/2009
6.400,00
30/4/2009
6.400,00
29/5/2009
6.400,00
30/6/2009
6.400,00
30/7/2009
6.400,00
2/9/2009
Valor do débito atualizado até 23/10/2018: R$ 82.843,17
João Bosco Rodrigues, Cescon,
Vinicius de Vasconcellos da Costa e
FV Contabilidade Ltda.
Valor
Data
R$
6.400,00
30/9/2009
6.400,00
30/10/2009
6.400,00
15/11/2009
3.200,00
24/11/2009
6.400,00
30/11/2009
6.400,00
15/12/2009
6.400,00
20/12/2009
6.400,00
29/1/2010
6.400,00
26/2/2010
6.400,00
31/3/2010
6.400,00
30/4/2010
6.400,00
28/5/2010
3.200,00
15/6/2010
20.550,00
30/6/2010
Valor atualizado até 23/10/2018: R$ 162.459,30
Responsáveis: Andreia Azambuja Rodrigues (CPF 659.543.510-15), ex-Presidente, gestão
30/9/2008 a 4/9/2009, e João Bosco Rodrigues (CPF 340.217.950-49), gestão 4/9/2009 a 3/9/2011,
solidariamente com Vinicius de Vasconcellos da Costa (CPF 917.766.780-87), 1º Tesoureiro, gestão
período de vigência do projeto, Centro de Estudos Sociais Contemporâneos – CESCON (CNPJ
92.922.459/0001-60) e a FV Contabilidade Ltda. (CNPJ 10.671.713/0001-30)
Condutas:
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Gestores
a) contratar e realizar pagamentos a empresa em situação jurídica irregular, bem como
sem reunir as condições técnico-operacionais para realizar os serviços objeto do contrato e, ainda,
sem a comprovação da existência física, quando deveria observar o princípio da legalidade;
b) não comprovar que a contratação da empresa implicou na seleção proposta mais
vantajosa para a instituição, quando deveria observar os procedimentos legais e regulamentares para
aquisições e contratações;
c) realizar despesas desprovidas de documentos comprobatórios, quando deveria
observar as normas concernentes à comprovação dos gastos
d) não comprovar a execução efetiva dos serviços objeto do contrato, quando deveria
demonstrar mediante documentos hábeis e incontestáveis que o recurso dispendido guarda proporção
com os serviços executados
e) realizar pagamentos com sobrepreços, quando deveria utilizar os recursos em
consonância com o princípio de economicidade.
Empresa
a) Firmar contrato em situação irregular e sem reunir as condições técnico-jurídicas, bem
como receber recursos sem a comprovação da proporcional contraprestação em serviços e ainda com
sobrepreços.
Dispositivos violados: art. 4º, inciso I, da Lei 9790/1999, art. 6º, inciso I, do Manual de
Convergência de Normas Licitatórias para Aquisição de Bens e Contratação de Serviços e de Pessoal
e Procedimentos para Credenciamento de Pessoas Físicas e Jurídicas, art. 61 da Lei 9532/1997,
alínea ‘i’ da Cláusula Terceira do Termo de Parceria 2/2009 (Siafi 640370).
Nexo de causalidade: (responsáveis) a contratação de empresa sem reunir as condições
técnico-jurídicas para adimplir o contrato, bem como a ausência de notas fiscais e falta de
comprovação da efetiva execução dos serviços constantes do contrato implicou em pagamento
desproporcional ao serviço executado, causando prejuízo ao erário.
Empresa: a não emissão de notas fiscais, bem como a falta de execução dos serviços constantes
do contrato implicou em pagamento desproporcional ao serviço executado, causando prejuízo ao
erário.
Evidências: Relatório de Verificação in loco 01/2010 (peça 1, p. 41), Parecer
CGFIS/DEAPSEG 48/2011, de 27/1/2011 (peça 1, p. 59, 66-68), Parecer MJ/SENASP/DEPRO/CGAP
152/2011, de 16/11/2011 (peça 2, p 13), Parecer 2/2015/CGFIS/DEAPSEG/SENASP, de 12/1/2015
(peça 2, p. 67-69, 77-79), Relatório de Ação de Controle da CGU (peça 3, p. 48, 51-53, 61-62, 70-71,
75-81, 83) Parecer 9/2017/CGGIR SENASP/DEAPSEG/SENASP, de 23/1/2017 (peça 3, p. 119-120),
Nota Técnica 2/2017/CGGIR SENASP/DEAPSEG/SENASP (peça 4, p. 40)
b) Irregularidade na contratação da empresa Leme Assessoria Contábil Ltda. (parágrafos 31 a
38 da instrução de peça 8)
Débitos:
Andreia Azambuja Rodrigues,
Cescon, Vinicius de Vasconcellos da
Costa e Leme Assessoria Contábil
Ltda.
Valor
Data
R$
28.726,34
6/3/2009
55.350,00
2/5/2009
Valor atualizado até 23/10/2018: R$ 145.554,04
João Bosco Rodrigues, Cescon,
Vinicius de Vasconcellos da Costa e
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Leme Assessoria Contábil Ltda.
Valor
Data
R$
19.150,90
6/8/2009
36.900,00
10/12/2009
Valor atualizado até 23/10/2018: R$ 95.101,30
Responsáveis: Andreia Azambuja Rodrigues (CPF 659.543.510-15), ex-Presidente, gestão
30/9/2008 a 4/9/2009, e João Bosco Rodrigues (CPF 340.217.950-49), gestão 4/9/2009 a 3/9/2011, em
solidariedade com Vinicius de Vasconcellos da Costa (CPF 917.766.780-87), 1º Tesoureiro, gestão
período de vigência do projeto, Centro de Estudos Sociais Contemporâneos – CESCON (CNPJ
92.922.459/0001-60) e a empresa Leme Assessoria Contábil Ltda. (CNPJ 08.823.298/0001-41)
Condutas:
Gestores
a) não comprovar que a contratação da empresa implicou na seleção proposta mais
vantajosa para a instituição, quando deveria observar os procedimentos legais e regulamentares para
aquisições e contratações;
b) não comprovar que os valores pagos corresponderam à proporcional execução dos
serviços objeto do contrato, quando deveria demonstrar mediante documentos hábeis e incontestáveis
que o recurso dispendido guarda proporção com os serviços executados;
c) realizar pagamentos com sobrepreços, quando deveria utilizar os recursos em
consonância com o princípio de economicidade.
Empresa
a) contratar com a entidade com valores superiores ao de mercado, bem como sem a
comprovação da proporcional execução dos serviços, quando deveria ter recebido somente por aquilo
que correspondesse à real prestação dos serviços.
Dispositivos violados: art. 4º, inciso I, da Lei 9790/1999, art. 6º, inciso I, do Manual de
Convergência de Normas Licitatórias para Aquisição de Bens e Contratação de Serviços e de Pessoal
e Procedimentos para Credenciamento de Pessoas Físicas e Jurídicas, art. 61 da Lei 9532/1997,
alínea ‘i’ da Cláusula Terceira do Termo de Parceria 2/2009 (Siafi 640370)
Nexo de causalidade: (responsáveis) o pagamento a empresa sem a comprovação da
proporcional execução dos serviços implicou em prejuízo ao erário
Empresa: o recebimento de recursos públicos sem a comprovação da proporcional execução
dos serviços implicou em prejuízo ao erário
Evidências: Relatório de Verificação in loco 01/2010 (peça 1, p. 32-33, 42), Parecer
CGFIS/DEAPSEG
48/2011,
de
27/1/2011
(peça
1,
p.
68-70),
Parecer
2/2015/CGFIS/DEAPSEG/SENASP, de 12/1/2015 (peça 2, p. 68-69, 79), Relatório de Ação de
Controle da CGU (peça 3, p. 49, 52, 76-78, 81-86), Nota Técnica 2/2017/CGGIR
SENASP/DEAPSEG/SENASP (peça 4, p. 41).
c) Pagamentos irregulares ao escritório de advocacia José Luiz Thomé Oliveira & Paulo
Fischel Advogados Associados Consultoria Empresarial (parágrafos 39 a 44 da instrução de peça 8)
Débitos:
Andreia Azambuja Rodrigues,
Cescon, Vinicius de Vasconcellos da
Costa e José Luiz Thomé Oliveira &
Paulo Fischel
Valor
Data
R$
11.544,40
17/4/2009
6.200,00
17/4/2009
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6.200,00
20/5/2009
6.200,00
22/6/2009
6.200,00
20/8/2009
Valor atualizado até 23/10/2018: R$ 62.754,94
João Bosco Rodrigues, Cescon,
Vinicius Vasconcellos da Costa e
José Thomé Oliveira & Paulo Fischel
Valor
Data
R$
6.200,00
20/8/2009
6.200,00
21/9/2009
6.200,00
20/10/2009
6.200,00
20/11/2009
6.200,00
18/12/2009
6.200,00
20/1/2010
6.200,00
19/2/2010
6.200,00
19/3/2010
6.200,00
15/4/2010
5.555,60
20/5/2010
Atualizado até 23/10/2018: R$ 103.161,36
Responsáveis: Andreia Azambuja Rodrigues (CPF 659.543.510-15), ex-Presidente, gestão
30/9/2008 a 4/9/2009, e João Bosco Rodrigues (CPF 340.217.950-49), gestão 4/9/2009 a 3/9/2011, em
solidariedade com Vinicius de Vasconcellos da Costa (CPF 917.766.780-87), 1º Tesoureiro, gestão
período de vigência do projeto, Centro de Estudos Sociais Contemporâneos – CESCON (CNPJ
92.922.459/0001-60) e a empresa José Luiz Thomé Oliveira & Paulo Fischel Advogados Associados
Consultoria Empresarial (CNPJ 90.264.888/0001-62)
Condutas:
Gestores
a) realizar pagamentos antecipados à empresa, bem como sem a comprovação da
execução proporcional dos serviços, quando deveria cumprir as normas de direito financeiro
concernente de modo a prevenir riscos quanto a inexecução dos serviços;
b) contratar e realizar pagamentos a empresa sem a comprovação de sua existência física,
quando deveria se cercar de todos os elementos necessários a evidenciar a regularidade da
contratação e pagamentos;
c) não comprovar que a contratação da empresa implicou na seleção proposta mais
vantajosa para a instituição, quando deveria observar os procedimentos legais e regulamentares para
aquisições e contratações;
d) realizar pagamentos com sobrepreços, quando deveria utilizar os recursos em consonância
com o princípio de economicidade.
Empresa
a) contratar com a entidade com valores superiores ao de mercado, bem como sem a
comprovação da proporcional execução dos serviços, quando deveria ter recebido somente por aquilo
que correspondesse à real prestação dos serviços
Dispositivos violados: arts. 62 e 63 da Lei 4.320/64, art. 4º, inciso I, e art. 14, da Lei 9790/1999,
art. 6º, inciso I, do Manual de Convergência de Normas Licitatórias para Aquisição de Bens e
Contratação de Serviços e de Pessoal e Procedimentos para Credenciamento de Pessoas Físicas e
Jurídicas, alínea ‘i’ da Cláusula Terceira do Termo de Parceria 2/2009 (Siafi 640370)
Nexo de causalidade: (responsáveis) a realização de pagamentos sem a corresponde
comprovação de os valores pagos foram proporcionais aos serviços executados, bem como com
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sobrepreço implicou em prejuízo ao erário
Empresa: o recebimento de recursos públicos corresponde comprovação de os valores pagos
foram proporcionais aos serviços executados, bem como com sobrepreço implicou em prejuízo ao
erário
Evidências: Relatório de Verificação in loco 01/2010 (peça 1, p. 42-43), Parecer
CGFIS/DEAPSEG 48/2011, de 27/1/2011 (peça 1, p. 70-72), Parecer MJ/SENASP/DEPRO/CGAP
152/2011, de 16/11/2011 (peça 2, p 13), Parecer 2/2015/CGFIS/DEAPSEG/SENASP, de 12/1/2015
(peça 2, p. 69, 77), Relatório de Ação de Controle da CGU (peça 3, p. 52-53, 69-74, 79-81, 85-86),
Nota Técnica 2/2017/CGGIR SENASP/DEAPSEG/SENASP (peça 4, p. 29. 39)
d) Realização de despesas junto à empresa irregular (parágrafos 49 a 53 da instrução de peça
8)
Débitos:
Valor
Data
R$
11.700,00
14/10/2009
Valor atualizado até 23/10/2018: R$ 19.914,57
Responsável: João Bosco Rodrigues (CPF 340.217.950-49), ex-Presidente, gestão 4/9/2009 a
3/9/2011, em solidariedade com Vinicius de Vasconcellos da Costa (CPF 917.766.780-87), 1º
Tesoureiro, gestão período de vigência do projeto e o Centro de Estudos Sociais Contemporâneos –
CESCON (CNPJ 92.922.459/0001-60)
Condutas: a) contratação de empresa declarada inapta pela Receita Federal devido a sua não
localização, quando deveria observar as normas de direito financeiro com vistas à prevenção contra
possíveis prejuízos pelo não fornecimento do bem ou prestação dos serviços;
b) não quantificação e individualização dos serviços, quando deveria caracterizá-los
devidamente de modo a observar o princípio da transparência
Dispositivos violados: art. 4º, inciso I, da Lei 9790/1999
Nexo de causalidade: o pagamento realizado a empresa irregular, devido a sua não localização
física, e sem a individualização, especificação e quantificação dos serviços denota ser despesa fictícia,
causando prejuízo ao erário
Evidências: Relatório de Verificação in loco 01/2010 (peça 1, p. 49-50), Parecer
CGFIS/DEAPSEG 48/2011, de 27/1/2011 (peça 1, p. 79-80), Relatório de Ação de Controle da CGU
(peça 3, p. 52, 9/2017/CGGIR SENASP/DEAPSEG/SENASP, de 23/1/2017 (peça 3, p. 113), Nota
Técnica 2/2017/CGGIR SENASP/DEAPSEG/SENASP (peça 4, p. 42)
e) não comprovação da utilização ou devolução dos saldos nos valores de R$ 339.695,55 e R$
54.608,81 (parágrafo 24 da instrução de peça 8)
Débitos
Valor
Data
R$
339.695,55
14/6/2010
54.608,81
14/6/2010
Valor atualizado até 23/10/2018: R$ 644.135,60
Responsável: Centro de Estudos Sociais Contemporâneos – CESCON (CNPJ 92.922.459/000160) em solidariedade com João Bosco Rodrigues (CPF 340.217.950-49), ex-Presidente, gestão
4/9/2009 a 3/9/2011, e Vinicius de Vasconcellos da Costa (CPF 917.766.780-87), 1º Tesoureiro,
gestão período de vigência do projeto
Conduta: A entidade foi beneficiada com saldo remanescente do convênio, quando deveria têlos devolvido
Dispositivos violados: art. 57 da Portaria Interministerial MPOG 127/2008
Nexo de causalidade: a não devolução dos saldos remanescentes não utilizados no objeto do
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ajuste implica em prejuízo ao erário e benefício indevido da instituição
Evidências: Parecer 2/2015/CGFIS/DEAPSEG/SENASP, de 12/1/2015 (peça 2, p. 66), Parecer
9/2017/CGGIR SENASP/DEAPSEG/SENASP, de 23/1/2017 (peça 3, p. 109 e 118)
f) realização de despesas não previstas no plano de trabalho (parágrafos 45 a 48 da
instrução de peça 8)
Débitos
Valor
Data
R$
380,00
28/2/2009
1.063,00
28/2/2009
7.233,93
14/6/2010
Valor atualizado até 23/10/2018: R$ 14.340,35
Responsável: Centro de Estudos Sociais Contemporâneos – CESCON (CNPJ 92.922.459/000160), em solidariedade com João Bosco Rodrigues (CPF 340.217.950-49), ex-Presidente, gestão
4/9/2009 a 3/9/2011, e Vinicius de Vasconcellos da Costa (CPF 917.766.780-87), 1º Tesoureiro,
gestão período de vigência do projeto
Conduta: a entidade foi beneficiada com o desvio de finalidade dos recursos, quando deveria ter
aplicado no objeto conveniado
Dispositivos violados: alínea ‘h’, da Cláusula Terceira do Termo de Parceria 2/2009 (Siafi
640370)
Nexo de causalidade: a realização de despesa não prevista no Plano de Trabalho implica em
prejuízo à execução do objeto, e benefício indevido da instituição, ante a realização de despesa que
era de sua responsabilidade.
Evidências: Relatório de Verificação in loco 01/2010 (peça 1, p. 43-44, 50), Parecer
CGFIS/DEAPSEG 48/2011, de 27/1/2011 (peça 1, p. 73-74), Relatório de Ação de Controle da CGU
(peça 3, p. 51-52), Parecer 9/2017/CGGIR SENASP/DEAPSEG/SENASP (peça 3, p. 112-113)
g) não comprovação da existência dos bens adquiridos (parágrafos 69 a 73 da instrução de
peça 8)
Débitos
Valo
Data
r
70.5
3/3/2
39,00
009
2.50
31/3/
0,00
2009
15.4
4/3/2
28,00
009
1.13
17/3/
4,00
2009
28.0
6/4/2
04,00
009
1.13
21/7/
1,00
2009
2.86
25/8/
6,00
2009
703,
3/4/2
00
009
2.97
17/1
3,00
1/2009
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4.93
0,00

8/10/
2009

7.22
15/4/
2,00
2009
Valor atualizado até 23/10/2018: R$ 238.427,23
Responsável: Centro de Estudos Sociais Contemporâneos – CESCON (CNPJ 92.922.459/000160), em solidariedade com João Bosco Rodrigues (CPF 340.217.950-49), Presidente, gestão 4/9/2009
a 3/9/2011
Conduta: a entidade não comprovou ter zelado pela conservação e manutenção dos bens
adquiridos, quando era o seu dever legal, nos termos da alínea ‘s’ da Cláusula Terceira do ajuste
Dispositivos violados: alínea ‘s’, Cláusula Terceira do Termo de Parceria 2/2009 (Siafi 640370)
Nexo de causalidade: a não localização dos bens os quais o CESCON tinha o dever de
conservar e manter sob a sua responsabilidade implicou em prejuízo ao erário
Evidências: Relatório de Ação de Controle da CGU (peça 3, p. 53, 86-89), Parecer
9/2917/CGGIR SENASP/DEAPSEG/SENASP (mesma peça, p. 121-122).
19. Em cumprimento ao pronunciamento da titular da unidade técnica (peça 8), foram
realizadas as citações dos responsáveis, nos moldes abaixo:
a) João Bosco Rodrigues
Comunicação: Ofício 0162/2019-TCU/Secex-TCE (peça 18)
Data da expedição: 15/1/2019
Data da Ciência: não houve (peças 26 e 1022), motivo ‘desconhecido’
22/1/2019 (peça 31)
Observação: comunicação enviada para o endereço constante da base de dados da Receita
Federal (peças 14 e 1025)
b)
Andreia Azambuja Rodrigues
Comunicação: Ofício 0159/2019-TCU/Secex-TCE (peça 19)
Data da expedição: 15/1/2019
Data da Ciência: 22/2/2019 (peça 36)
Observação: comunicação enviada para o endereço constante da base de dados da Receita
Federal (peça 11)
c)
FV Contabilidade Ltda., na pessoa de seu representante legal
Comunicação: Ofício 0162/2019-TCU/Secex-TCE (peça 20)
Data da expedição: 15/1/2019
Data da Ciência: 22/1/2019 (peça 30)
Observação: comunicação enviada para o endereço constante da base de dados da Receita
Federal (peça 13)
d)
Centro de Estudos Sociais Contemporâneos, na pessoa de seu representante legal
Comunicação: Ofício 0162/2019-TCU/Secex-TCE (peça 21)
Data da expedição: 15/1/2019
Data da Ciência: não encontrado o AR nos autos
Observação: comunicação enviada para o endereço da pessoa jurídica constante da base
de dados da Receita Federal (peça 12)
Comunicação: Ofício 4161/2019-TCU/Secex-TCE (peça 1032)
Data da expedição: 17/6/2019
Data da Ciência: 5/7/2019 (peça 1036)
Observação: comunicação enviada para o endereço do representante legal constante da
base de dados da Receita Federal (peça 1028)
e)
Vinicius de Vasconcellos da Costa
Comunicação: Ofício 0162/2019-TCU/Secex-TCE (peça 22)
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Data da expedição: 15/1/2019
Data da Ciência: 24/1/2019 (peça 29)
Observação: comunicação enviada para o endereço constante da base de dados da Receita
Federal (peça 17)
f)
Leme Assessoria Contábil Ltda.
Comunicação: Ofício 0162/2019-TCU/Secex-TCE (peça 23)
Data da expedição: 15/1/2019
Data da Ciência: não houve (peças 25 e 1021) motivo ‘mudou-se’
Observação: comunicação enviada para o endereço da pessoa jurídica constante da base
de dados da Receita Federal (peça 16)
Comunicação: Ofício 4160/2019-TCU/Secex-TCE (peça 1032)
Data da expedição: 17/6/2019
Data da Ciência: 5/7/2019 (peça 1037)
Observação: comunicação enviada para o endereço do sócio-administrador constante da
base de dados da Receita Federal (peças 1024 e 1027)
Edital 0415/2019-TCU/Seproc, de 23/10/2019 (peças 1042)
Data da publicação: 5/11/2019 (peça 1043)
g)
José Luiz Thomé de Oliveira & Paulo Fischel Advogados Associados Consultoria
Empresarial, na pessoa de seu representante legal
Comunicação: Ofício 0162/2019-TCU/Secex-TCE (peça 24)
Data da expedição: 15/1/2019
Data da Ciência: não houve (peças 27 e 1020) motivo ‘mudou-se’
Observação: comunicação enviada para o endereço da pessoa jurídica constante da base
de dados da Receita Federal (peças 15, 1023)
Comunicação: Ofício 4158/2019-TCU/Secex-TCE (peça 1030)
Data da expedição: 17/6/2019
Data da Ciência: 5/7/2019 (peça 1035)
Observação: comunicação enviada para o endereço do sócio Paulo Fischel (peça 1029)
Comunicação: Ofício 4158/2019-TCU/Secex-TCE (peça 1031)
Data da expedição: 17/6/2019
Data da Ciência: 5/7/2019 (peça 1034)
Observação: comunicação enviada para o endereço do sócio e do representante legal José
Luiz Thomé de Oliveira (peça 1026)
20. Apresentaram defesa, os seguintes responsáveis:
a) FV contabilidade (peça 28);
b) João Bosco Rodrigues (peças 33, 34, 35, 1039 e 1040);
c) Andreia Azambuja Rodrigues (peça 37 e 38 a 1018);
e) José Luiz Thomé de Oliveira e Paulo Fischel (peça 1038).
21. A empresa Leme Assessoria Contábil Ltda., o Centro de Estudos Sociais Contemporâneos
e o responsável Vinicius de Vasconcellos da Costa optaram por se manter silente, devendo ser
considerado revéis, nos termos do § 3º, do art. 12, da Lei 8.443/1992.
EXAME TÉCNICO
22. Passa-se à análise de cada argumento apresentado pelos responsáveis, seguido da
respectiva análise técnica.
Alegações de defesa apresentadas pela FV Contabilidade Ltda. (peça 28)
23. Argumento 1: necessidade de julgamento de forma individual (peça 28, p. 2)
23.1 Descrição: preliminarmente aos argumentos imputados à defendente, a empresa em
questão, por intermédio do seu representante legal, requer o retorno dos presentes autos à origem,
para que seja julgado e processado de forma individual e sem confusão dos fatos, uma vez que,
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segundo ela, faz-se necessária a devida apuração dos fatos, quanto à verificação por meio de
levantamento administrativo, da conduta de cada implicado, de forma individual e sem generalização
dos pontos controvertidos, pois se o processo prosseguir da forma como está causará prejuízos à
Administração Pública e injustiça à FV Contabilidade Ltda.
23.2 Análise: a preliminar de falta de conduta individualizada e confusão dos fatos é
improcedente. Veja-se que a empresa em questão foi citada solidariamente com a parceira privada, e
seus representantes legais, seguindo o rito processual estabelecido na Lei Orgânica e Regimento
Interno do TCU, em razão de ter firmado contrato de forma irregular com o Cescon, não reunir as
condições técnico-jurídicas, receber recursos sem a comprovação proporcional da contraprestação
em serviços, e, ainda, com sobrepreço.
23.2.1 A irregularidade, a conduta e o nexo de causalidade foram devidamente caracterizados
na instrução de peça 8, parágrafos 25 a 30, e alínea ‘a’ do parágrafo 98, que acompanhou o Ofício de
citação 0161/2019 -TCU/Secex-TCE (peça 20), evidenciando que a individualização dos fatos a ela
atribuídos e a seus responsáveis solidários. Tanto é assim que, como se verá mais adiante, a defesa se
posicionou sobre cada constatação abordada na fase interna do processo e na análise técnica
promovida pelo TCU.
23.2.2 Importante registrar que a solidariedade no âmbito desta Corte de Contas tem como
fundamento o art. 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, art. 202, incisos I e II, do seu Regimento
Interno. Desta forma, a preliminar não deve ser acatada.
24. Argumento 2: nulidade do processo por ausência do devido processo legal da ampla
defesa e do contraditório (peça 28, p. 3, 11-16)
24.1 Descrição: os argumentos são no sentido de que o processo padece de nulidade,
porquanto não foi franqueada à defendente o direito ao contraditório e à ampla defesa insculpidos no
art. 5º, inciso LV, da CF/88, no momento em que foram apuradas as ‘supostas’ irregularidades, pois o
Cescon não relatou nenhuma questão sobre prestações de contas que deveriam ser melhor prestadas,
bem como não foi chamada para fornecer dados, explicações e esclarecimentos durante a impugnação
da contas, portanto a citação é nula e não deve prosseguir.
24.1.1 Prossegue, afirmando que a anulação do ato é um poder-dever conferido à
Administração, que pode rever seus atos, especialmente quando contrários ao ordenamento jurídico,
conforme enunciados nº 346 e nº 473 da Súmula da jurisprudência do STF, ali transcritos.
24.1.2 Na sequência, tece diversas considerações sobre o processo administrativo disciplinar
regido pela Lei 8.112/1990, na tentativa de correlacionar com o processo de tomada de contas
especial. Neste contexto, faz referência ao inquérito, que se desdobra em instrução, defesa e relatório,
fase em que são tomados depoimentos, acareações, investigações e diligências com vistas à coleta de
prova (arts. 151 e 155). Em analogia à referida fase, acusa a Secex-TCE de não tê-la chamada aos
autos para prestar esclarecimentos, providenciar a oitiva das partes e o depoimento dos envolvidos
durante o inquérito administrativo, no que resultou em produção de provas apenas para acusar.
24.1.3 Pelas razões acima, afirma que o processo está eivado de nulidades, pois tudo indica
que a Administração estava mais com vontade de condenar, sem o mínimo interesse em apurar a
verdade dos fatos, portanto, um absurdo, pois pouco importa o que foi dito na defesa, tudo já estava
sacramentado, a partir do momento em que foi realizado todo tipo de produção de prova, a exemplo
de diligências externas, entrevistas, depoimentos fotografias, em favor de apenas uma das partes,
enquanto à outra foi concedido apenas 15 dias e nada mais.
24.1.4 Denuncia ainda que as garantias constitucionais não foram observadas, ante a
inexistência do devido processo legal, consoante art. 5º, incisos XXXV, LIV, LV e LXXVIII, da CF/88
e, que a defesa busca demonstrar, na essência do princípio da legalidade e da proporcionalidade, o
equívoco e conclusão equivocada acerca da contratada, que apenas prestou os serviços contábeis à
Cescon. Deste modo, requer a exclusão da sua responsabilidade do presente processo.
24.2 Análise: os argumentos acima descritos estão totalmente equivocados. Em primeiro lugar,
a análise constante da instrução de peça 8, que concluiu pela citação solidária da defendente os
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demais implicados nos autos, não se trata de julgamento, mas do exame preliminar das contas do
termo de parceria sob exame, nos termos do art. 10, § 1º e 11, da Lei 8.443/1992. Em segundo lugar, o
processo de tomada de contas especial disciplinado pela Lei Orgânica do Tribunal, pelo seu
Regimento Interno e pelas normas regulamentares, a exemplo da Instrução Normativa TCU 71/2012,
não se confunde com o processo administrativo disciplinar movidos contra os servidores públicos da
União, regido pela Lei 8.112/1992, portanto as normas da referida lei não se aplicam aos processos
de controle externos apreciados pelo Tribunal.
24.2.1 A citação da responsável se deveu a razões fáticas e jurídicas. A primeira, em face das
irregularidades descritas no parágrafo 25 da instrução de peça 8. A segunda, com fundamento art. 12,
incisos I e II, da Lei 8.443/1992, que assim versa:
Art. 12. Verificada a irregularidade nas contas, o Relator ou o Tribunal:
I – definirá a responsabilidade individual ou solidária pelo ato de gestão inquinado;
II – se houver débito, ordenará a citação do responsável para, no prazo estabelecido no
Regimento Interno, apresentar alegações de defesa ou recolher a quantia devida.
24.2.2 O prazo de 15 dias fixado no art. 202, inciso II, do Regimento Interno, pode ser
prorrogado, nos termos do art. 8°, § 1º, da Resolução TCU 170/2004, a pedido do responsável, caso
considere o prazo inicial insuficiente para produzir a sua defesa.
24.2.3 Verifica-se, assim, que as alegações quanto ao cerceamento de defesa são infundados,
razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.
25. Argumento 3: a FV Contabilidade Ltda. não integra o corpo diretivo do Cescon (peça 28,
p. 3-4)
25.1 Descrição: manifestando-se sobre a alínea ‘a’ do parágrafo 25 da instrução de peça 8, a
defesa anota que a FV Contabilidade Ltda., devidamente inscrita, e regular perante suas obrigações, é
uma pessoa jurídica de direito privado, não se trata de uma Oscip, como o Cescon, portanto, não
possui as mesmas obrigações da sobredita entidade filantrópica e, em nenhum momento, fez e nem faz
parte da diretoria da sobredita entidade, não detinha/detém ingerência sobre as suas tomada de
decisões, não detém responsabilidade pela prestação de contas ou destinação das verbas oriundas do
projeto, e muito menos sobre esta tomada de contas especial, pois prestou os serviços de
contabilidade para os quais foi contratada.
25.1.1 Pelos motivos supra, aduz que a instauração desta tomada de contas especial e a sua
citação são irregulares, porquanto foi direcionada de forma irregular, sem prévia apuração dos fatos,
sequer, uma investigação administrativa e sem o devido processo legal. Assim, não pode aceitar a
devolução de valores oriundos da efetiva, inegável e comprovada prestação de serviços.
25.2 Análise: o parágrafo 25 da instrução de peça 8, tratando do conjunto de ocorrências que
indicaram a irregularidade na contratação da FV Contabilidade Ltda. consignou na alínea ‘a’ o
seguinte:
a) a sua contratação foi realizada mediante dispensa de licitação, sem a comprovação de
que foram obedecidos os procedimentos internos do CESCON, com vigência a partir de 16/1/2009,
com prazo indeterminado, no valor de R$ 6.400,00, incluindo uma parcela relativa ao 13º salário,
totalizando R$ 80.000,00
25.2.1 Em princípio, a irregularidade em si, consistiria apenas em infração à norma legal
concernente a não comprovação da observância do regulamento interno da parceira privada (Cescon)
para a contratação da empresa. A inobservância decorreu do fato de a empresa, sequer, existir no
mundo jurídico, no ato da contratação, pois sua inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
da Receita Federal – CNPJ e início de atividades ocorreram em 3/3/2009, 44 dias após a contratação
(peça 7), tendo em vista que o contrato foi assinado em 16/1/2009. Além disso, a empresa não possui
registro no Conselho Regional de Contabilidade, que a habilitaria para a prestação de serviços
contábeis.
25.2.2 A Resolução CFC 1.098, de 24/8/2007, publicada do DOU de 28/8/2007, estabelece em
seu art. 1º, que:
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Art. 1º – As organizações contábeis que exploram serviços contábeis são obrigadas ao
registro cadastral no Conselho Regional de Contabilidade da jurisdição da sua sede, sem o que não
poderão iniciar suas atividades.
25.2.3 A regra transcrita no subitem anterior foi reproduzida nos normativos
subsequentes, como a Resolução CFC 1.166/2009, de 27/3/2009, publicada no DOU em 30/3/2009,
e Resolução CFC 1.371, de 8/12/2011, publicada no DOU de 2/1/2012, e Resolução CFC 1.390, de
30/3/2012, publicada no DOU em 24/4/2012.
25.2.4 Dessa forma, a contratação da FV Contabilidade Ltda. foi totalmente irregular, pois
não preenchia os dois principais requisitos para prestar os serviços contábeis, objeto do contrato
celebrado com o Cescon, quais sejam: ser registrada no CNPJ/RFB e no CRC.
25.2.5 Do exposto, verifica-se que os argumentos apresentados pela defesa são
descontextualizados, descabidos e sem nexo, pois na análise inicial, em nenhum momento se tentou
confundir a sua natureza jurídica com a do Cescon, tampouco de que ela possuía ingerência sobre a
gestão dos recursos recebidos pela referida entidade da Secretaria Nacional de Segurança Pública, e
que tinha a obrigatoriedade de prestar contas dos recursos, mas, tão somente comprovar a efetiva
prestação de serviços e, no caso da constatação sob análise, que foi realizada de forma irregular,
porque foi sem licitação, direta, sem observância dos normativo interno do Cescon, que regulamenta
as contratações por ele efetuadas. Desta forma, as alegações de defesa não devem ser acatadas.
26. Argumento 4: emissão de notas fiscais com data retroativa (peça 28, p. 4)
26.1 Descrição: a respeito da alínea ‘b’ do parágrafo 25 da instrução de peça 8, a defesa
justifica que a emissão das notas fiscais com data retroativa se deveu única e exclusivamente ao fato
de os serviços terem sido prestados em janeiro e fevereiro de 2009, como comprovam os balancetes,
razão, e folha de pagamento desde janeiro de 2009. Ressalta que em nenhum momento houve má-fé na
emissão dos documentos, haja vista a existência de contrato de prestação de serviços firmado à época
dos fatos, como demonstram os boletos mensais.
26.2 Análise: consta da alínea ‘b’ do parágrafo 25 da instrução de peça 8, a seguinte
constatação:
b) a contratação ocorreu em 16/1/2009, antes da abertura de suas atividades, em 3/3/2009.
Neste interregno, foi pago o valor de R$ 9.600,00 (parcial de janeiro, e o mês de fevereiro), conforme
Nota Fiscal 13, de 13/3/2009. Até o mês de abril foram apresentadas notas fiscais (Notas Fiscais 14 e
15), a partir de então, os pagamentos foram realizados por intermédio de boleto bancário, sem os
correspondentes documentos fiscais
26.2.1 O argumento apresentado pela defesa dar a falsa impressão de que a emissão da Nota
Fiscal n. 13, é que está com data retroativa, não é este o caso, e sim o período de realização de
serviços nela descritos (janeiro/2009 – parcial, e fevereiro/2009), tendo em vista que ela foi emitida
em 13/3/2009, no valor de R$ 9.600,00 (peça 1, p. 41). Observa-se que nos meses em referência,
sequer, a empresa existia no mundo jurídico, tendo em vista que o CNPJ equivale à certidão de
nascimento da empresa. Verifica-se ainda que os pretensos serviços proporcionais do mês de
janeiro/2009 se deveram ao fato de a vigência do termo de parceria ter iniciado em 13/1/2009,
levando à inferência de que não foi pago o mês integral por que ficaria fora do prazo de vigência do
ajuste.
26.2.2 Como será visto mais à frente, o contrato previa o pagamento de 13 parcelas, foram
pagas 20, e emitidas apenas 3 notas fiscais (13, 14 e 15). A partir de abril/2009, foram gerados
apenas boletos bancários, e a defesa não apresentou qualquer justificativa para a falta de emissão do
documento fiscal. Registre-se ainda que a Nota Fiscal 14 foi emitida em 1/4/2009, no valor de
R$ 6.400,00, a Nota Fiscal 15, em 30/4/2009, no mesmo valor, e apesar do intervalo de quase 30 dias,
a numeração é sequencial (peça 1, p. 41), induzindo à ilação de ser o Cescon o único cliente da
empresa.
26.2.3 As inconsistências ora demonstradas aliadas às do item anterior (alínea ‘a’, parágrafo
25) reforçam a contratação irregular da empresa, pois ela não reunia as condições técnico-jurídicas
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para ser contratada.
27. Argumento 5: históricos genéricos dos documentos que deram suporte aos pagamentos
(peça 28, p. 4)
27.1 Descrição: a defesa argumenta que todas as notas fiscais e boletos emitidos para
pagamento da prestação de serviços apresentaram histórico genérico devido ao fato de não haver
previsão no contrato acerca da especificação e detalhamento dos serviços contábeis prestados
mensalmente, porque o Cescon já tinha conhecimento de quais serviços seriam executados (apuração
das obrigações fiscais, folha de pagamento para cerca de 50 funcionários contratados pelo regime
CLT), os quais seguem anexo à presente defesa.
27.2 Análise: conforme Relatório de verificação in loco n. 001/2010, realizada pelo
Departamento de Execução e Avaliação do PNSP, da Secretaria Nacional de Segurança Pública,
subitem 2.5.1.9.2 (peça 1, p. 41), constam das notas fiscais descrição genérica, apenas a expressão
‘honorários’, sem referência ao contrato e ao mês a que se refere o pagamento, bem como os
documentos fiscais apresentaram numeração sequencial, apesar do lapso temporal entre as emissões.
27.2.1 A exigência da identificação dos serviços prestados ou dos produtos fornecidos nas
notas fiscais ou documentos que a acompanhassem, não se tratam de mera formalidade. Além de
medida de transparência, é a forma de comprovar que a despesa efetivamente ocorreu. Os argumentos
de que não houve necessidade de especificar os serviços porque a contratante tinha conhecimento de
qual serviço se tratava é frágil, pois o pagamento foi realizado com recursos públicos e serviria de
comprovante não só para a contratante, mas, e principalmente, para o órgão repassador e os de
controle. Ademais, a descrição genérica ‘honorários’ não permite estabelecer o vínculo entre o
documento fiscal e o objeto do termo de parceria, e também pode ser utilizado como comprovante de
despesa de qualquer fonte de recurso.
27.2.2 Assim, as inconsistências em questão, aliadas às mencionadas nas alíneas ‘a’ e ‘b’
reforçam a premissa de que os serviços não foram efetivamente prestados, ou se foram, não justifica o
valor pago. Dessa forma, as alegações de defesa não devem ser acatadas.
28. Argumento 6: o valor de R$
20.550,00 está amparado pela cláusula que estabeleceu
adicional anual e serviços extras estabelecida no contrato (peça 28, p. 4-5)
28.1 Descrição: o argumento é que o item 4.2.1 do contrato previu o pagamento de um
adicional anual e serviços extras, conforme reprodução abaixo:
Além da parcela acima avançada, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA uma adicional
anual, correspondente ao valor de uma parcela mensal, para atendimento ao acréscimo de serviços e
encargos próprios do período final do exercício, tais como o encerramento das demonstrações
contábeis anuais, Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica, Declaração de Movimento Fiscal
Estadual, elaboração de informes de rendimento, ‘RAIS’. Folhas de Pagamento do 13° (décimo
terceiro) Salário, ‘DIRF’ e demais obrigações acessórias.
28.1.1 Afirma que em razão da cláusula contratual transcrita, não há nada de irregular que
mereça ser impugnado ou seja anulado tendo em vista a relação contratual existente entre a
contratante e a contratada, justamente pelo caráter extremamente profissional da prestação dos
serviços contábeis realizados pela defendente.
28.2 Análise: a Coordenação Geral de Fiscalização – CGFIS do Departamento de Execução e
Avaliação do PNSP da Secretaria Nacional e Segurança Pública apontou no item 5.1, alínea ‘d’ do
Parecer CGFIS/DEAPSEG n. 048/2011, que no exame dos extratos bancários constatou um
pagamento no valor de R$ 20.550,00, cujos serviços descritos não estão previstos no instrumento
contratual, nem mesmo na relação de serviços extracontratos, por esta razão o considerou irregular
por falta de previsão no instrumento contratual e no Plano de Trabalho do termo do termo de
parceria (peça 1, p. 66).
28.2.1 A CGU, por sua vez, entendeu que o valor poderia ser encaixado na Cláusula 4.4.1 do
contrato, que previa a prestação de serviços extraordinários, em face de constar do boleto de
pagamento que se tratava de serviços relativos a procedimentos de rescisões e admissões, registros de
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livro fiscal e pagamento de taxas de registros de livros. Por outro lado, manteve a irregularidade em
razão da ausência de nota fiscal.
28.2.2
O pagamento do valor de R$ 20.550,00 não se justifica. Observa-se que foi
estabelecido no contrato o pagamento de 12 parcelas mensais no valor de R$ 6.400,00, mais uma
parcela extra, no mesmo valor, conforme item 4.4.1 descrito acima. A quantia teria como fundamento
o ‘plus’ de serviços gerados pelas ‘demonstrações contábeis anuais, Declaração de Rendimentos da
Pessoa Jurídica, Declaração de Movimento Fiscal Estadual, elaboração de informes de rendimento,
‘RAIS’. Folhas de Pagamento do 13° (décimo terceiro) Salário, ‘DIRF’ e demais obrigações
acessórias’. Não obstante, o valor pago foi mais de três vezes superior (3.21), à importância
estabelecida.
28.2.3
Além do mais, os serviços pretensamente prestados (procedimentos de
rescisões e admissões, registros de livro fiscal e pagamento de taxas de registros de livros) não
condizem com o previsto na cláusula em questão, como pode ser conferido acima, bem como a maior
parte dos serviços, tanto os descritos na cláusula adicional, quanto estes e o dos do subitem anterior,
já constavam do objeto do contrato (peça 33, p. 23-24), conforme reprodução a seguir:
1.1 - ÁREA CONTÁBIL:
1.1.1 - Classificação e escrituração da contabilidade de acordo com as normas e princípios
contábeis vigentes;
1.1.2 - Apuração de balancetes;
1.1.3 - Elaboração do Balanço Anual e Demonstrativo de Resultados.
1.2- ÁREA FISCAL:
1.2.1 - Orientação e controle da aplicação dos dispositivos legais vigentes, sejam federais,
estaduais ou municipais;
1.2.2 - Escrituração dos registros fiscais do IPI, ICMS, ISS e elaboração das guias de
informação e de recolhimento dos tributos devidos;
1.2.3 - Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de eventuais
procedimentos de fiscalização tributária.
1.3 - ÁREA DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA:
1.3.1 - Orientação e controle de aplicação dos dispositivos legais vigentes;
1.3.2 - Elaboração da declaração anual de rendimentos e documentos correlatos;
1.3.3 - Atendimento das demais exigências previstas em atos normativos, bem como de
eventuais procedimentos de fiscalização. 1.4 - ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA: 1.4.1Orientação e controle da aplicação dos preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho, bem como
aqueles atinentes à Previdência Social, ‘PIS’, ‘FGTS' e outros aplicáveis às relações de emprego
mantidas pela CONTRATANTE;
1.4.2 - Manutenção dos Registros de Empregados e serviços correlatos;
1.4.3 - Elaboração da Folha de Pagamento dos empregados e de Pró-Labore, bem como das
guias de recolhimento dos encargos sociais e tributos afins;
1.4.4 - Atendimento das demais exigências previstas na legislação, bem como de eventuais
procedimentos de fiscalização.
28.2.4
Registre-se que na fase interna do processos, o Cescon foi instado a apresentar
cópia dos relatórios contábeis evidenciando o produto do contrato firmado com FV Contabilidade
Ltda., e a entidade se limitou a informar que se tratavam de procedimentos diários de ordem contábil
como folha de pagamento, pagamento de tributos sociais, conforme a especificidade e a necessidade
da entidade. Quanto à contabilização dos registros fiscais, argumentou que a contratada era
responsável pelo controle integral mensal de receitas oriundas dos recursos próprios e das parcerias
públicas, e faz referência a documentos técnicos e administrativos já apresentados e que aguardava
cópia da documentação solicitada para posterior disponibilização (peça 1, p. 59-60). Do referido
argumento, depreende-se que os recursos oriundos do termo de parceria eram utilizados também para
serviços não atinentes ao ajuste.
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28.2.5 O fato de a irregularidade persistir na fase interna do processo significa que os tais
documentos prometidos não foram encaminhados, o que impede o acatamento das alegações de
defesa.
29. Argumento 7: valores recebidos em razão de serviços prestados em consonância com o
item 4.2.5 do contrato firmado entre a FV Contabilidade Ltda. e o Cescon (peça 28, p. 5)
29.1 Descrição: a defesa argumenta que os valores apontados na alínea ‘e’ do parágrafo 25 da
instrução de peça 8, foram recebidos mensalmente pela realização dos seguintes serviços prestados,
conforme item 4.2.5 do contrato celebrado entre o Cescon e a FV Contabilidade Ltda., o qual previa
que:
4.2.5 - Os parâmetros de fixação dos honorários tiveram como base o volume de papéis e
informações fornecidas pela CONTRATANTE, como seque:
Quantidade de Funcionários
(
51)
Quantidade de Notas Fiscais/mês (Entrada/Saída/Serviços)
(
100)
Quantidade de Lançamentos Contábeis
(
100)
29.2 Análise: na alínea ‘e’ acima mencionada consta que o contrato previa o pagamento de 12
meses, coincidindo com a vigência do termo de parceria, mais uma parcela extra. Não obstante, foram
pagas 20 parcelas (uma no valor de R$ 3.200,00, referente a 15 dias do mês de janeiro, mais 11
parcelas no valor de R$ 6.400,00) que, somadas à parcela extra de R$ 20.550,00 (serviços
extracontratos), totalizaram R$ 142.150,00.
29.2.1 Na peça 1, p. 66, consta que o contrato em questão foi celebrado com prazo de vigência
indeterminado. Sem adentrar ao mérito do referido termo, considerando que, inicialmente, a vigência
do termo de parceria foi prevista para 12 meses (13/1/2009 a 12/1/2010), bem como o disposto no
item 4.4.1 do contrato mencionado acima, seriam pagas 13 parcelas com recursos federais. Em face
de o ajuste ter sido prorrogado até 14/6/2010, se o único problema detectado na contratação fosse a
quantidade de parcelas que ultrapassou os 12 meses, poderia ser admitido mais cinco pagamentos no
valor de R$ 6.400,00, totalizando 18 parcelas [(12 + 5 + 1 (extra)]de R$ 6.400,00, que totalizaria
R$ 115.200,00, o que ensejaria a devolução de R$ 26.950,00, por falta de cobertura contratual
(R$ 142.150,00 – R$ 115.200,00).
29.2.2 Ocorre que além dos problemas supra, não foram apresentados pela contratada
documentação comprobatória da efetiva execução dos serviços, como por exemplo, cópias de
balanços contábeis, balancetes e demonstração de resultados com a respectiva assinatura do contador
responsável, guias de pagamentos de encargos socais, entre outros. Assim, as alegações de defesa não
devem ser acatadas.
30. Argumento 8: valores contratados acima da média do mercado (peça 28, p. 5-6)
30.1 Descrição: o argumento é de a base de custo é R$ 100,00, assim, 51 funcionários perfazem
R$ 5.100,00, mais os 100 lançamentos contábeis e 100 lançamentos fiscais/mês, que importaram em
R$ 1.300,00 mensais, totalizaram R$ 6.400,00, para o período de janeiro de 2009 a junho de 2010.
30.1.1 Argumenta ainda que os valores correspondes aos serviços foram fixados com base na
razoabilidade do serviço contábil previsto pelo Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande
do Sul, e a média de mercado daquela época, ‘NEM MAIS BARATO, NEM MAIS CARO’, porquanto
os honorários foram elaborados em conformidade com a Resolução CFC 803/96, que dispunha ser
livre a contratação de serviços contábeis entre as partes, incluindo a elaboração dos contratos,
estabelecimento das cláusulas, os serviços a serem executados, responsabilidade solidária,
escrituração contábil completa, autenticação de livros mercantis etc., conforme preceitua as
resoluções do CFC e os arts. 1177 a 1184 da Lei 10.406/2002 e a Lei 11.638/2007.
30.2 Análise: verifica-se que a base de custo apresentada pelo responsável não valida o valor
cobrado. Primeiro, não restou devidamente demonstrado como 100 lançamentos contábeis e 100
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lançamentos fiscais equivalem a R$ 1.300,00. Na verdade, o parâmetro estabelecido no item 4.2.5 do
contrato (peça 33, p. 26), foi uma forma que as partes encontraram para justificar a determinação do
valor contrato pelo teto definido no Plano de Trabalho de R$ 6.400,00 mensais, totalizando
R$ 76.800,00, em 12 meses (peça 1, p. 20). Denota-se, assim, elementos indicadores de que o a falta
de previsão de prazo de vigência do contrato foi proposital, pois permitiu que fosse pago no total,
R$ 142.150,00, praticamente o dobro do valor fixado no termo de parceria, sem precisar de termo
aditivo, além do que não foi solicitada a alteração do plano de trabalho.
30.2.1 Ademais, o exame da proposta e do contrato revela que inexiste a fixação de R$ 100,00
como base para definição da parcela. Na verdade, foi estabelecido que o valor de R$ 6.400,00
mensais seria para a prestação de serviços para até 51 funcionários, 100 lançamentos contábeis e 100
lançamentos fiscais (peça 33, p. 17-18 e 26).
30.2.2 No que diz respeito à alegada liberdade para estabelecer as cláusulas contratuais,
registre-se que quando se trata de recursos públicos federais, os preços fixados devem ser compatíveis
com os de mercado. Assim, as alegações de defesa não lograram comprovar que as parcelas mensais
fixadas no contrato estão compatíveis com o valor de mercado, bem como de que corresponderam a
serviços efetivamente prestados, não devendo ser acatadas.
31. Argumento 9: os serviços contratados foram efetivamente executados (peça 28, p. 6-7)
31.1 Descrição: a afirmação é de que os serviços foram executados conforme previsão
contratual, como comprovam os anexos que acompanham a defesa (contabilização da folha de
pagamento e declarações fiscais compreendendo o período de janeiro de 2009 a junho de 2010
completos, inclusive os serviços retroativos que não estavam previstos no contrato, mas que foram
efetivamente executados – regularização do Cescon relativamente à sua inatividade, anos 2007 e
2008, que não foram cobrados.
31.2 Análise: no relatório da ação de controle da Controladoria-Geral da União foi
consignada a ausência de comprovação de que os serviços contratados da FV Contabilidade Ltda.
foram, de fato, executados (peça 3, p. 52). A ilação decorreu da falta de apresentação das notas
fiscais de junho de 2009 a junho de 2010.
31.2.1 Após analisar todas as nuances que envolve a execução do contrato celebrado com a
referida empresa, na instrução de peça 8, concluiu-se que as irregularidades verificadas, em seu
conjunto, permitiu inferir que restou demonstrado o claro intuito de o Cescon beneficiar
indevidamente à referida empresa, pelo seguinte:
28.
Primeiramente, a contratação foi realizada mediante dispensa de
licitação, sem que se tenha sido comprovada a observância dos procedimentos prelecionados no
normativo interno do instituto, de modo a evidenciar que a contratação da FV Contabilidade fora a
mais vantajosa. Em segundo lugar, a contratada não reunia as condições técnico-jurídicas para
adimplir o contrato, uma vez que não era inscrita no cadastro de pessoas jurídicas da Receita
Federal, muito menos no Conselho Regional de Contabilidade, que a habilitaria para o exercício das
suas atividades na área contábil.
29. Some-se o fato de valor contratado revelar-se acima da média do mercado, a ausência de
notas fiscais de prestação de serviços (junho/2009 a junho/2010), as notas fiscais emitidas serem
sequenciais, mesmo com um considerável espaço de tempo, o pagamento extracontrato no valor
20.550,00, a título de procedimentos de rescisões e admissões, registros de livro fiscal e pagamento de
taxas de registro de livros, quando o objeto do contrato já incluía os referidos serviços (serviços na
área contábil, fiscal, imposto de renda de pessoa jurídica, trabalhista e previdenciária), e, ainda, o
fato de a empresa não funcionar no endereço indicado nas notas fiscais, no contrato e no cadastro da
Receita Federal, o qual não foi alterado (peça 7), e não possuir funcionários, sugerindo uma possível
inexistência de fato da referida empresa.
31.2.2
Embora a defesa afirme que enviou a documentação comprobatória dos
serviços prestados, não constam dos autos, portanto, as alegações de defesa não devem ser aceitas.
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31.2.3 Sobre os serviços extracontratos como regularização e retirada da inatividade,
realmente, não caberia o pagamento, pelos menos, com recursos do termo de parceria, pois se trata
de questão relacionada exclusivamente ao funcionamento da instituição, não tendo nenhuma
vinculação com o termo de parceria.
32. Argumento 10: não localização da empresa no endereço constante da base de dados da
Receita Federal, da nota fiscal e do contrato (peça 28, p. 7)
32.1 Descrição: a argumentação é que a localização se tratava de um ponto de referência, pois,
inicialmente foi constituída no local onde o sócio administrador possuía residência. Posteriormente,
ele mudou o endereço da sua residência pessoal, para a Rua Coronel Massot, n. 1229, Torre ‘D’,
Apto. 502, Condomínio Terrabela, Porto Alegre, e o endereço profissional permaneceu no mesmo
local, contudo, trata-se apenas de endereço cadastral, pois a empresa está inativa há alguns anos.
32.2 Análise: a Controladoria-Geral da União apontou no Relatório de Ação de Controle que
em visita ao endereço FV Contabilidade Ltda., rua Monsenhor André Pedro Frank, 65, foi encontrada
uma casa residencial, e os vizinhos informaram que não funcionava nenhuma empresa no local, e que
residia o Sr. Alberto Vargas, supostamente pai de um dos sócios da empresa, Sr. Daniel Fracaro
Vargas (peça 3, p. 83).
32.2.1
Sobre o argumento de que mudou para outro endereço, e o da empresa continua no
mesmo local onde era a sua residência, mas, apenas como ponto de referência, uma vez que empresa
se encontra inativa, com efeito, os endereços informados, tanto o residencial, quanto o comercial
foram confirmados na consulta realizada sistema de cadastro pessoa física e jurídica da Receita
Federal (peças 1045 e 1046). Por outro lado, a FV Contabilidade Ltda. continua como ativa no
cadastro CNPJ (dados atualizados de 1/8/2020), significando que não foi dado baixa no referido
cadastro.
32.2.2 De outro modo, a informação de que a empresa não mais funciona pode sugerir que
ela foi aberta apenas para dar suporte à utilização dos recursos do termo de parceria, tendo em vista
que o ajuste foi firmado em 13/1/2009, o contrato com ela firmado em 16/1/2009, a abertura ocorreu
em 3/3/2009, não funcionava no endereço constante do seu cadastro, não foi registrada no Conselho
Regional de Contabilidade, emitiu apenas três notas fiscais, quando foram pagas 20 parcelas, bem
como as demais incongruências verificadas na execução do contrato.
32.2.3 Deste modo, que as alegações não são capazes de alterar a situação constatada pelo
órgão de controle interno, portanto, a irregularidade reforça a premissa de ausência de elementos
suficientes para comprovar a efetiva execução dos serviços, devendo, não serem acatadas.
33. Argumento 11: ausência de registro da FV Contabilidade Ltda. no Conselho Regional de
Contabilidade (peça 28, p. 7-8)
33.1 Descrição: a defesa confirma que a empresa não possui o registro no Conselho Regional
de Contabilidade porque está impedida devido à totalidade de seus sócios não ser profissional da
classe contábil. Em que pese a falta de registro no conselho de classe, o seu sócio Daniel Fracaro
Vargas, que a representa, está registrado no CRC/RS sob n. 0703070-2, habilitando indiretamente a
empresa para prestar os serviços contratados.
33.2 Análise: conforme já consignado nestes autos (subitens 25.2.2 e 25.2.3), o registro no
conselho regional de jurisdição da sede da empresa é requisito indispensável para que as
organizações contábeis exerçam suas atividades de exploração dos serviços pertinentes (Resolução
CFC 1.098/2007, vigente à época e, resoluções posteriores). Desse modo, o Cescon não poderia ter
contratado a FV Contabilidade por não estar autorizada legalmente a prestar os serviços objeto do
contrato celebrado entre ele e sobredita empresa.
33.2.1 Sobre a alegação do impedimento do registro, verifica-se que o argumento é
improcedente, o § 1º do art. 1º da Resolução CFC 1.098/2007 tão somente exige que a
responsabilidade técnica dos serviços privativos da contabilidade seja do contabilista, e que no
contrato deve constar a discriminação das atribuições técnicas de cada um dos sócios.
33.2.2 O raciocínio se confirma com o disposto no § 2º, inciso I, do mesmo artigo que dispõe:
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§ 2º Somente será concedido registro cadastral para a associação prevista no caput deste artigo
quando:
I - todos os sócios estiverem devidamente registrados nos respectivos conselhos de fiscalização
de profissões regulamentadas;
33.2.3 Observa-se que a obrigatoriedade é do registro nos respectivos conselhos de
fiscalização de cada profissão, e não do CRC, demonstrando que admite sócios de outras profissões
regulamentadas. Por outro lado, é sabido que o registro no Conselho implica no pagamento de mais
uma anuidade, além da pessoa física, a da pessoa jurídica, o que pode ser um bom motivo para a falta
de registro, especialmente no caso de a empresa existir apenas formalmente, como tudo indica (não
tem sede física, empregados). Assim, as alegações de defesa não devem ser acatadas.
34. Argumento 12: valores pagos pelo Cescon são compatíveis com os serviços realizados e
com os parâmetros estabelecidos pelo Conselho Regional de Contabilidade (peça 28, p. 8)
34.1 Descrição: a defesa cinge-se a afirmar que com relação à alínea ‘j’ da instrução de peça
8, ‘os valores mencionados SÃO COMPATÍVEIS com a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EFETIVAMENTE REALIZADA E COMPATÍVEIS COM VALORES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PREVISTOS PELO Conselho Regional de Contabilidade’.
34.2 Análise: a alínea ‘j’ do parágrafo 25 da instrução de peça 8, elencou como uma das
irregularidades verificadas na execução do contrato celebrado entre o Cescon e a FV Contabilidade
Ltda. diz respeito aos valores pagos à referida empresa, os quais estavam incompatíveis com a
complexidade dos serviços executados (serviços na área contábil, fiscal, imposto de renda de pessoa
jurídica, trabalhista e previdenciária), tendo em vista que se tratam de serviços corriqueiros da
prática contábil, especialmente porque se tratava de um projeto por prazo determinado.
34.2.1 Importante registrar que os serviços objeto do contrato deveriam se restringir aos
registros realizados com os recursos do termo de parceria e não a todos os projetos do Centro, sob
pena de desvio de finalidade das verbas públicas.
34.2.2 Em que pese o defendente afirmar que os valores estavam compatíveis com os serviços
prestados e os parâmetros fixados pelo CRC/RS, não apresentou nenhuma razão fática ou prova
documental de suas alegações, razão pela qual não devem ser acatadas.
35. Argumento 12: os serviços prestados pela FV Contabilidade Ltda. são executados pelo
seu sócio Daniel Fracaro Vargas (peça 28, p 8)
35.1
Descrição: a defesa confirma que a FV Contabilidade Ltda. não possui funcionários e
que a empresa presta todos os serviços por seu sócio administrador, Daniel Fracaro Vargas, inscrito
no CRC/RS sob n. 70307-0
35.2 Análise: a ausência de funcionário foi mencionada em um contexto de uma possível
inexistência de fato da empresa, tendo em vista que não foi encontrada no endereço constante do
CNPJ, do contrato e da nota fiscal, não é registrada no Conselho Regional de Contabilidade, emitiu
apenas 3 notas fiscais, quando foram realizadas a ela 20 pagamentos e as notas fiscais possuírem
número sequencial em um espaço de tempo de trinta dias.
35.2.1 Desse modo, a ausência de funcionário em si não caracteriza uma irregularidade, é
perfeitamente possível que ele sozinho fosse capaz de prestar os serviços para o Cescon, dependendo
da quantidade de clientes da empresa (informação impossível de ser extraída dos autos). Por outro
lado, verificou-se que no período de execução do contrato, ele era sócio da empresa Quadros &
Sardenberg Informática Ltda. (até 19/4/2010), da Consolide Assessoria Contábil Eireli (até
24/3/2010), e em um mês depois da expiração de vigência do termo de parceria, em 15/7/2010 e
22/7/2010, tornou-se sócio administrador das empresas E-Info Comércio e Serviços de Informática
Ltda. e DDA Consultores e Auditores Empresariais Ltda. respectivamente (peça 1046).
35.2.2 A confirmação da inexistência de empregado na FV Contabilidade Ltda., aliada às
consignações acima, reforçam a ilação de inexistência de fato da empresa, e de que os serviços não
foram efetivamente prestados.
Alegações de defesa apresentadas pelo responsável João Bosco Rodrigues (peças 33 a 35,

719
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

1039 e 1040), por intermédio de advogado, Jerri Ornelas Brum (peças 32 e 1041)
36. Argumento 1: empresa contratada, FV Contabilidade Ltda., em situação regular, e efetiva
prestação de serviços pela referida empresa (peça 33, p. 2-3, peça 1039, p. 3-4)
36.1 Descrição: os argumentos são no sentido de afirmar que os procedimentos realizados para
a contratação da FV Contabilidade Ltda. obedeceram à legislação pertinente (admite que
inicialmente a empresa não estava cadastrada na Receita Federal, contudo, estava registrada na
Junta Comercial e, posteriormente, foi regularizada junto ao fisco), onde foi realizada consulta
pública, demonstrando a legalidade da contratação e realização dos serviços, conforme
documentação anexa.
36.1.1 No caso da Nota Fiscal 13, no valor de R$ 9.600,00, afirma que o serviço foi
efetivamente realizado, como comprova a autorização da nota fiscal pelo município, e retenção do
ISS. Segue, assegurando que a regularidade da empresa pode ser constatada pela documentação
anexa, portanto, a afirmação de que ela, sequer, existia, não condiz com a realidade.
36.1.2 Sobre a despesa no valor de R$ 20.550,00, repete o que já existe nos autos, que se
refere às rescisões, admissões, registro de livros contábeis entre outras, que foram necessários para o
fechamento das atividades financeiras no período de execução do projeto, objeto do Contrato 2/2009,
conforme previsto no Anexo I do referido contrato. Segundo o defendente, anexa aos autos, as provas
necessárias.
36.1.3 Assinala que afirmar a inexistência da prestação de serviços, é desconhecer a
documentação contábil produzida pela empresa, como livro caixa, GFIP, folha de pagamento e
demais atos inerentes ao contrato, como comprovam os documentos anexos.
36.1.4 Quanto ao registro da empresa no CRC, alega que desconhecia a obrigatoriedade. Não
obstante, o contador responsável legal da empresa estava regularmente inscrito, e foram apresentados
por ele, os documentos de comprovação da regularidade da sociedade empresarial, como estatuto
registrado na Junta Comercial, certidões de regularidade entre outros. Anota ainda que para os casos
de sociedade que executam atividades contábeis, a previsão legal é a de que a responsabilidade
técnica recaia sobre o técnico contabilista devidamente registrado no órgão fiscalizador, como
acontece no caso em tela.
36.1.5 Ressalta que a contratação foi de boa-fé e repete que foi promovida pesquisa de
mercado com empresas da região, e que os serviços foram executados nas mais diversas formas,
desde emissão de guias de pagamentos, DARFS, elaboração de balancetes mensais, alimentação dos
sistemas RAIS, FGTS, GFIP, entre outras atividades inerentes à atividade de contabilidade
empresarial, assim como a empresa tinha contador técnico responsável, Daniel Fracaro, CRC
7030702.
36.1.6 Ao final, garante que o volume de serviços prestados e os valores envolvidos se
encontram dentro do preço de mercado da época, portanto, pugna para que a tese que afiança o
contrário, seja considerada improcedente, porque não se sustenta.
36.2 Análise: a respeito da pesquisa de preços alegada pela defesa, pode-se afirmar que se
trata de uma montagem. Uma das empresas que apresentou a pretensa proposta, a Consolide
Assessoria Ltda. (peça 33, p. 14, peça 1039, p. 165), tinha como sócio à época, Daniel Fracaro
Vargas (peça 1046) contador responsável pela FV Contabilidade Ltda., e a pessoa que assina a
pretensa proposta da Consolide, Charllen Sardenberg, ainda era só sócio de Daniel na empresa
Quadro & Sardenberg Informática Ltda. (peça 1047). Quanto à empresa Medeiros Contabilidade
Ltda., que apresentou a outra suposta proposta (peça 33, p. 15, peça 1039, p. 166), em pesquisa ao
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas da Receita Federal, verificou-se o seguinte:
a) existem no Brasil três empresas com a mesma denominação social, uma em Porto
Alegre/RS, outra em São José dos Campos/SP, e outra em Patos/PB (peça 1048);
b) a empresa localizada em Porto Alegre/RS, Rua José de Alencar, 1073, 5º andar, sala
501 (peça 1049), não tem nenhum sócio com o nome Nilton Ramos Medeiros, que assina a proposta
da empresa, em cujo rodapé consta o endereço Rua Joaquim Silveira, 1222 – Jardim Lindóia – Porto
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Alegre/RS. Além disso, não foi encontrado na base de dados da Receita Federal nenhum Nilton Ramos
Medeiros que resida em Porto Alegre (peça 1050).
36.2.1 É flagrantemente perceptível a diferença entre as pretensas propostas apresentadas
pelas empresas supra comparadas com a da FV Contabilidade Ltda., com relação aos detalhes (peça
33, p. 16-18, peça 1039, p. 162-164), reforçando a tese de que as outras duas são apenas para tentar
validar a pretensa pesquisa de preços.
36.2.2 Quanto ao certificado de regularidade afirmado pela defesa, a validade do FGTS é de
25/2/2010 a 26/3/2010 (peça 33, p. 20, peça 1039, p. 169, 170), da certidão negativa conjunta de
tributos da União, foi emitida em 5/4/2009 (p. 21-22, peça 1039, p. 168). No contrato, firmado em
16/1/2009, já constava o CNPJ 10.671.713/0001-30 (peça 33, p. 23-29), quando a data do cadastro é
3/3/2009 (peça 1045). Na documentação encaminhada pela defesa não se encontra o estatuto social
da entidade, e os demais são apenas as três notas fiscais, os boletos bancários, e dois documentos de
uma página, com o título Demonstrativo da Execução Orçamentária (peça 33, p. 31-54, peça 1039, p.
175-176), Livro Razão - gerado no software DATA CEMPRO/ContabMilenium (peça 1039, p. 198282, peça 1040, p. 1-30, 37-114), onde não há nenhuma evidência da participação da FV
Contabilidade, bem como evidencia que os registros não se restringem apenas aos recursos do termo
de parceria.
36.2.2 Observa-se que a defesa não se manifesta sobre as demais irregularidades apontadas
na contratação, não foi capaz de afastar as irregularidades em que se manifestou, assim como os
documentos encaminhados não são suficientes para comprovar a efetiva execução dos serviços, as
alegações de defesa não devem ser aceitas.
37. Argumento 2: contratação da empresa Leme Assessoria Contábil Ltda. com observância
das boas práticas de administração pública (peça 33, p 3-4, peça 1039, p. 4-5)
37.1 Descrição: a defesa assegura que a contratação da Leme Assessoria Contábil Ltda.
ocorreu, rigorosamente, dentro das boas práticas de administração pública, porquanto foi realizada
consulta junto a empresas prestadoras de serviços jurídicos.
37.1.1 Do mesmo modo, foram realizadas consultas formais a empresas do ramo de auditoria,
conforme documentos anexos, e foi selecionada a empresa que apresentou o menor preço. Ressalta
que por se tratar de uma contratação inédita da entidade, foram observados os limites de valores
estipulados no edital do concurso do Projeto elaborado pelo Ministério da Justiça. A consulta
formalizada às empresas levou em conta as necessidades do projeto e os parâmetros financeiros
estipulados no Manual de Convergência e Normas Licitatórias do Cescon, e a Leme Assessoria
Contábil Ltda. foi e empresa que preencheu todos os requisitos para o exercício da atividade de
auditoria, bem como apresentou o menor valor.
37.1.12 Finaliza, aduzindo que com os esclarecimentos acima e a documentação
comprobatória anexa à defesa, demonstram que resta atendida a demanda quanto à anotação técnica,
devendo a irregularidade ser desconstituída.
37.2 Análise: acerca das irregularidades constatadas com relação à Leme Assessoria Contábil
Ltda., oportuno transcrever os parágrafos 31 a 37 da instrução de peça 8:
31. Sobre a empresa Leme Assessoria Contábil Ltda., contratada para a prestação de serviços
de auditoria, no valor de R$ 184.500,00, foi consignado:
a) indício de favorecimento, tendo em vista que a sede da empresa é em Brasília, e a
Cláusula VII.1 previa que o serviço seria realizado no local da contratação, infringindo também o
princípio da economicidade;
b) pagamento antecipado da terceira parcela, no valor de R$ 36.900,00 (deveria ter sido
em 20/10/2009, e foi paga em 11/8/2009);
c) não foram apresentadas três propostas válidas, mas, apenas duas, (peça 1, p. 42, 6870); contratação com sobrepreço, em torno de R$ 140.000,00, quando comparado com outras
empresas de auditoria externa (peça 3, p. 52, 76-78, 81-86);
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d) comprometimento dos seus serviços, uma vez que o próprio CESCON informou que a
empresa desenvolvia serviços de instrumentalização dos documentos fiscais/contábeis conjuntamente
com a FV contabilidade (peça 1, p. 32-33).
32. O cálculo do possível sobrepreço tomou como parâmetro sete contratos de empresas de
auditoria independente com órgãos/entidades de porte superior ao CESCON, em que os preços
variaram de R$ 11.370,00 a R$ 79.200,00, resultando em uma média de R$ 44.372,76. A partir deste
valor, a análise do órgão repassador considerou sobrepreço a diferença entre a média e o valor do
contrato, R$ 140.127,24 (R$ 184.500,00 – R$ 44.372,76) (peça 3 p. 76-78).
33. No exame dos documentos encaminhados pelo Sr. Vinicius de Vasconcellos da Costa,
verificou-se que o valor foi pago em quatro parcelas, conforme descrição abaixo (peça 4, p. 41):
a) Nota Fiscal 42, de 6/3/2009, no valor de R$ 55.350,00, 30% dos honorários de
auditoria das demonstrações contábeis de 2009;
b) Nota Fiscal 53, de 2/5/2009, no valor de R$ 36.900,00, 20% dos honorários de
auditoria das demonstrações contábeis de 2009;
c) Nota Fiscal 48, de 6/8/2009, no valor de R$ 55.350,00, 30% dos honorários de
auditoria das demonstrações contábeis de 2009;
d) Nota Fiscal 73, de 10/12/2009, no valor de R$ 55.350,00, 20% dos honorários de
auditoria das demonstrações contábeis de 2009.
34. Para descaracterizar a irregularidade de favorecimento, o CESCON argumentou que
enviou a carta convite a empresas sediadas em Brasília por entender que a distância física seria um
fator positivo na prestação de serviços, uma vez que não teria contato direto entre contratante e
contratado (peça 1, p. 69). Ocorre que este argumento não prospera, tendo em vista que o próprio
instituto informou que convidou também a FV Contabilidade que, pelo menos no CNPJ, tem sede no
Rio Grande do Sul (peça 1, p. 42, 68-70).
35. No caso do sobrepreço, o CESCON se limitou a informar que realizou levantamento de
preço entre empresas sediadas no Rio Grande do Sul e Brasília, e a Leme Assessoria Contábil Ltda.
apresentou o menor, mediante convite, contudo, a CGU informou que não foi apresentado o processo
(peça 3, p. 78).
36.
Em que pese o CESCON dá a ideia de que a empresa realizou serviços outros além da
análise das demonstrações contábeis, consta dos autos como produto de seu trabalho, parecer de
auditoria externa, objeto de sua contratação (peça 3, p. 49), a qual foi realizada em cumprimento ao
disposto no art. 19 do Decreto 3.100/1999, o qual dispõe que:
Art. 19. A Organização da Sociedade Civil de Interesse Público deverá realizar
auditoria independente da aplicação dos recursos objeto do Termo de Parceria, de acordo com
a alínea ‘c’, inciso VII, do art. 4o da Lei no 9.790, de 1999, nos casos em que o montante de recursos
for maior ou igual a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)
37. A auditoria das demonstrações contábeis não se trata de serviço complexo que justifique
cobrança de um valor tão díspare comparado com aqueles demonstrados na tabela de peça 3, p. 7678. Embora conste que o trabalho envolveu as demonstrações de 2009 e 2010, o contrato diz respeito
a somente 2009, e não poderia ser diferente, tendo em vistas que o termo de parceria vigeu até junho
de 2010, inclusive, a última nota fiscal foi emitida em dezembro de 2009 (peça 4, p. 41). Além disso,
não foi comprovada a pesquisa de preços alegada pelo CESCON, portanto, corrobora o
posicionamento do controle interno e do órgão repassador. Entende-se ainda que a empresa deve ser
também chamada aos autos na condição de responsável solidária, para apresentar defesa ou devolver
o valor relativo ao sobrepreço.
37.2.1 A documentação encaminhada pela defesa (peça 33, p. 55-91, peça 1040, p. 115-142),
além de confirmar as informações já constantes dos autos, não modificando o que já foi apurado,
ainda acrescenta que o convite realizado as pretensas três empresas, trata-se de fraude.
Primeiramente, porque não foi juntada a terceira proposta, e a segunda, da Staff Contabilidade
Auditoria e Consultoria S/S (peça 33, p. 64-68, peça 1040, p. 115-119), conforme pesquisa no CNPJ
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da Receita Federal, a situação cadastral dela está baixada desde 17/8/2007 (peça 1051), desta forma,
a irregularidade persiste.
37.2.2 Importante registrar que na fase interna do processo, o Cescon tentou justificar o
sobrepreço sob o argumento de que a empresa teria realizado serviços contábeis em conjunto com a
FV Contabilidade Ltda., ou seja, executou procedimentos objeto do contrato desta última. Caso isto
tivesse ocorrido de fato, o trabalho de auditoria estaria complemente comprometido em face da falta
de segregação de função, especialmente se tratando de auditoria externa, em que ao agente
fiscalizador não é permitido participar da execução, condição essencial para manter a isenção do
trabalho de avaliação dos procedimentos contábeis, dos balanços contábil-financeiros e
demonstrações de resultado.
38. Argumento 3: regularidade da contratação e dos valores pagos e efetiva prestação de
serviços do escritório de advocacia José Luiz Thomé de Oliveira & Paulo Fischel Advogados
Associados (peça 33, p. 4-5, peça 1039, p. 5-6)
38.1 Descrição: a defesa argumentou que a contratação o escritório de advogados José Luiz
Thomé de Oliveira & Paulo Fischel Advogados Associados Consultoria Empresarial ocorreu dentro
da normalidade, atendendo a melhor prática administrativa, uma vez que foi realizada pesquisa de
mercado com empresas do ramo, e que os valores contratados estão compatíveis com os expressos no
edital de Concursos de Projeto, que estabelecia os parâmetros para cada contrato.
38.1.1 Ressalta que os serviços jurídicos contratados tinham como princípio básico
salvaguardar o Cescon nas relações com seus funcionários e comerciais decorrentes da execução do
projeto, como forma de garantia mínima do correto funcionamento e boa prática administrativa por
parte da entidade. Neste contexto, em consonância com o contrato firmado entre as partes, os serviços
eram prestados de acordo com as necessidades, conforme ações judiciais trabalhistas que foram
ajuizadas contra o Cescon, como se verifica nas movimentações processuais que se anexam.
38.1 Quanto à afirmação de inexistência física da empresa, afirma ser, no mínimo, um absurdo,
pois se trata de empresa tradicional, com vários anos de atuação na Comarca de Porto Alegre e
região, como comprova a documentação acostada aos autos, assim como pode ser conferida no sítio
eletrônico da OAB/RS, na intemet. Dessa forma, pugna pela improcedência de glosa do valor
imputado.
38.2 Análise: para uma melhor contextualização das ocorrências que motivaram a
impugnação de parte do valor paga a José Luiz Thomé de Oliveira & Paulo Fischel Advogados
Associados Consultoria Empresarial, considera-se oportuno transcrever a análise promovida nos
parágrafos 39 a 44 da instrução de peça 8:
39. Na contratação do escritório de advocacia José Luiz Thomé de Oliveira & José Fischel
Advogados Associados Consultoria Empresarial, para a prestação e serviços advocatícios nas áreas
do direito do trabalho, civil, comercial e societário, mediante consulta e emissão de pareceres, ou,
ainda, na esfera judicial, no valor mensal de R$ 6.500,00, totalizando de R$ 108.500,00), peça 3, p. 52
e 72, verificou-se que:
a) foram prestados serviços relativos a quatro consultas e cinco ações de
contestação, no período de janeiro de 2009 a junho de 2010, serviços estes considerados, pelo órgão
repassador, incompatíveis com os valores mensais e total pagos, tendo como parâmetro o local da
prestação do serviço (Porto Alegre), e complexidade das demandas (consulta simples e contestação de
ação ordinária), tendo em vista que em pesquisa realizada no site da OAB/RS, o valor base de
consulta extrajudicial era R$ 200,00, e ação contestada R$ 2.000,00. Deste modo, foi glosado o valor
de R$ 97.700,00 (peça 3, p. 52-53, 72-74);
b) pagamento antecipado, tendo em vista que a Nota Fiscal 2463 foi emitida em 17/4/2009, e o
pagamento ocorreu em 8/4/2009. Verificou-se também descrição genérica dos serviços (honorários),
peça 1, p. 42-43;
c) empresa não foi localizada no endereço constante da nota fiscal, contrato e cadastro CNPJ
da Receita Federal. No endereço constante da Nota Fiscal e CNPJ, Praça da Alfândega, 12/14ºandar,
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funciona a empresa EuroPlus (o zelador informou que anteriormente funcionava o escritório de
advocacia Couto e Silva), e os titulares da contratada pelo CESCON mantém vínculo social, digo
societário, com a referida empresa. Na rua Hilário Ribeiro (endereço constante do contrato), funciona
o escritório da Couto e Silva (peça 3, p. 79-81, 85-86);
d) o atual presidente informou que a Sra. Ana Carolina Lehenbauer Thomé (CPF
637.164.962-00) é companheira do 1º Tesoureiro, Vinicius de Vasconcellos da Costa (CPF
917.766.780-87). A informação é corroborada pelo fato deles residirem no mesmo endereço (peça 8);
d.1) a informação se faz oportuna, porque a Sra. Ana Carolina Lehenbauer Thomé,
além de fazer parte do Conselho Fiscal à época, e, embora não se tenha identificado relação de
parentesco com o Sr. José Luiz Thomé de Oliveira, sócio da contratada, atua em conjunto com
Alessandra Lehenbauer Thomé, sua irmã, no processo judicial 001/3.09.0044914-2 -2º Juizado
Especial Cível de Porto Alegre (peça 3, p. 69);
e) não foi disponibilizado o processo licitatório ou de dispensa/inexigibilidade para
a contratação do escritório em questão, contrariando o disposto no art. 14 da Lei 9790/1999 e
Decreto 3.100/1999. Deste modo, foi concluído que não foram respeitados os preceitos do normativo
interno do CESCON (peça 3, p. 70-71).
40. O CESCON justificou que a contratação do escritório de advocacia em questão se deveu
à segurança jurídica nas relações estabelecidas entre a entidade e terceiros, e que não havia
necessidade de emissão de relatório mensal. Afirma que os serviços foram prestados a contento,
mediante reuniões com parceiros, consultas telefônicas, visitas técnicas de esclarecimentos, que não
geraram e emissão de documentos físicos. Acrescenta que a entidade possuía cinco ações trabalhistas
em que o escritório o representava legalmente (peça 3, p. 74).
41. O conjunto dos fatos ora apresentados apontam para irregularidade da contratação, e
induzem ao favorecimento do escritório advocatício, reforçado pela possível ligação da conselheira
fiscal com o sócio do escritório, bem como pela não comprovação de que a contratação foi vantajosa
para o CESCON, tendo em vista a ausência do processo licitatório, ou de dispensa/inexigibilidade.
42. Os argumentos de segurança jurídica são precários, tendo em vista a não comprovação
dos serviços executados, exceto as esparsas consultas e as poucas demandas judiciais, as quais não
justificam o pagamento mensal no valor de R$ 6.400,00, digo, R$ 6.200,00. Poder-se-ia até admitir a
contração de escritório advocatício para prestar serviços à medida que o serviço fosse demandado e,
pagar-se-ia valores correntes do mercado, conforme a complexidade de cada demanda.
43. Cabe ainda mencionar que o Sr. Vinicius Vasconcellos da Costa defendeu a contratação
alegando que o preço foi até menor do que deveria, levando em consideração a tabela da OAB e a
quantidade funcionários (50), que ao valor de R$ 200,00, daria, no mínimo, R$ 10.000,00 mensais
(peça 4, p. 29). Ocorre que já existia um contrato com uma empresa de contabilidade, que poderia
resolver as questões mais corriqueiras em relação aos funcionários, tendo em vista que o objeto do
contrato incluía procedimentos relativos a admissões e rescisões, não se justificando para cada
admissão ou rescisão solicitar uma orientação jurídica, mas somente no caso de demandas judiciais.
Também não faz sentido fixar o valor de um contrato pressupondo que todos os funcionários irão
recorrer à justiça no caso de demissão, inclusive, porque no caso, tratava-se de um projeto com prazo
determinado, e isso já deveria ficar bem claro nas contratações.
44. Desse modo, verifica-se que as irregularidades ora pontuadas não permitem atestar a
regularidade da despesa, razão pela qual os dirigentes do CESCON e o escritório de advocacia devem
ser citados, para apresentar defesa ou recolher a importância no valor de R$ 97.700,00.
38.2.1 Acrescenta-se ainda às considerações acima reproduzidas, que as ações do escritório
jurídico contratado deveria se restringir ao pessoal vinculado ao projeto Pronasci, e não em toda
demanda que envolvesse o Cescon.
38.2.2 Da documentação encaminhada pela defesa (peça 34, p. 1-49, peça 1039, p. 12-59),
exceto quanto ao processo de dispensa, já foram objeto de análise na fase interna do processo. Os
documentos relativos à dispensa se constituem na Nota Técnica do Cescon manifestando-se
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favoravelmente à contração da Sociedade de advogados José Luiz Thomé de Oliveira & Paulo Fischel
(peça 34, p. 1, peça 1039, p. 12), solicitação da contratação, feita pela Presidente da entidade, na
qualidade de coordenadora do projeto, para a própria Presidente da entidade - solicitação dela para
ela mesma – (peça 34, p. 2), as propostas dos três escritórios de advocacia (peça 34, p. 3-14).
38.2.3 O envio da documentação relativa à dispensa não é suficiente para atestar a
compatibilidade dos valores pagos com os serviços executados, tampouco afastar o indício de
favorecimento da contratada. Observa-se que Alessandra Lehenbauer Thomé, que atuou em conjunto,
em um processo judicial, com José Luiz Thomé de Oliveira, sócio do escritório, é irmã da Conselheira
Fiscal e Coordenadora de Projeto do Cescon e esposa do 1º Tesoureiro, Vínicius de Vasconcellos da
Costa, Ana Carolina Lehenbauer Thomé, revelando a ligação entre as partes envolvidas. Quanto a
estes fatos, a defesa, sequer, faz menção. E quanto aos valores pagos, limita-se a informar que tomou
como parâmetro o teto fixado no termo de parceria, o que não se mostra suficiente para comprovar
que o gasto está proporcional aos serviços prestados pelo contratado.
38.2.4 Sobre a negação de inexistência física do escritório advocatício contratado, a defesa
cinge-se afirmar ser um absurdo, tendo em vista que se trata de uma empresa tradicional, com vários
anos de atuação em Porto Alegre. Não obstante, não encaminha, sequer, uma foto da sede da
empresa. O fato é que em visita aos endereços constante do contrato, da nota fiscal e do cadastro na
Receita Fede, a empresa não foi encontrada, conforme transcrição abaixo:
c) empresa não foi localizada no endereço constante da nota fiscal, contrato e cadastro CNPJ
da Receita Federal. No endereço constante da Nota Fiscal e CNPJ, Praça da Alfândega, 12/14ºandar,
funciona a empresa EuroPlus (o zelador informou que anteriormente funcionava o escritório de
advocacia Couto e Silva), e os titulares da contratada pelo CESCON mantém vínculo social com a
referida empresa. Na rua Hilário Ribeiro (endereço constante do contrato), funciona o escritório da
Couto e Silva (peça 3, p. 79-81, 85-86)
38.2.5
Em que pese a falta de comprovação da existência física da sede da
empresa em questão, há evidências de atuação do advogado José Luiz Thomé de Oliveira em
demandas da empresa, como as consultas feitas por e-mail (peça 34, p. 35-39, 42-43, peça 1039, p.
39-46) - a primeira poderia perfeitamente ser resolvida pelo profissional da contabilidade (p. 35) -, e
as ações judiciais nas quais constam como procurador o referido advogado (peça 34, p. 44-49). Por
este motivo não foi impugnado o valor total pago ao referido escritório nos posicionamentos
anteriores.
38.2.6 Deve-se registrar que o parceiro privado estava gerindo recursos públicos, razão pela
qual não cabia promover benesses a quem quer que seja, mas, primar pela eficácia, eficiência,
economicidade, efetividade e imparcialidade. No presente caso, verificou-se um gasto
desproporcional aos serviços prestados, causando prejuízo ao erário, bem como benefício indevido de
terceiros. Por estas razões e as demais demonstradas a cima, a irregularidade persiste.
39. Argumento 4: regularidade no pagamento feito à empresa P. S. da Silva Carpetes – ME
(peça 33, p. 5-6, peça 1039, p. 6-7)
39.1 Descrição: o argumento da defesa foi de que:
A despesa em favor da empresa PS SILVA CARPETES ocorreu em razão de serviço emergencial
realizado na Sede do Projeto PRONASCI por problema de vazamento no banheiro superior do imóvel.
Neste período, ocorreram fortes chuvas no Estado, agravando os problemas de entupimento das
calhas do telhado, considerando a existência de uma enorme árvore no quintal da Sede, que pode ver
visualizada nas fotos, abaixo, expostas. A queda de galhos e folhas resultou em um vazamento do
telhado para dentro do banheiro e a Entidade tratou de orçar valores para reparação do dano com
uma empresa. Com o aumento das chuvas nos dias seguintes, o problema de vazamento foi agravado,
piorando as condições da estrutura do imóvel e de utilização adequada do banheiro. Dada a situação
de urgência, a Entidade promoveu rapidamente pesquisa de mercado com outras duas empresas,
como comparativo à anterior, para reparação do dano, onde a empresa ora citada apresentou o
menor preço pelo serviço. Após executado o reparo e liberação do pagamento, constatou-se a
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situação da empresa, onde promovemos contato com o representante da mesma na tentativa de
regularizar esta condição, o que não foi possível dado a sua inatividade. Anexamos toda a
documentação concernente ao caso em tela, fato pelo qual, pugna-se pelo indeferimento do
apontamento apresentado.
39.2 Análise: o argumento é similar ao apresentada na fase interna do processo (v. parágrafo
50 da instrução de peça 8), sendo que naquela oportunidade foi consignado que os serviços se
trataram de limpeza, manutenção e pintura das calhas e algerosas, conserto de vazamento de
banheiro da sede do projeto, serviço de manutenção de instalações físicas. Com relação à planilha de
custos individualizada dos serviços, argumentou que a empresa apresentou orçamento que reflete o
custo total dos serviços (peça 1, p. 79). Tais argumentos foram considerados insuficientes pela Senasp
(peça 1, p. 80).
39.2.1 As fotos encaminhadas são insuficientes para evidenciar que se trata da sede da Cescon
onde era realizado o projeto (peça 33, p. 4-5, peça 1039, p. 6-7, peça 1040, p. 161-162, 207-208.
210). Além disso, o termo de parceria começou a viger em 13/1/12009, e a despesa somente foi
pretensamente realizada em outubro do mesmo ano.
39.2.2 Juntamente com a defesa, foram encaminhadas as pesquisas de preços realizadas em
três empresas (peça 34, p. 50-52). Uma das empresas que pretensamente apresentou proposta (Gessar
– Comercial de Gesso Paris Ltda. CNPJ 06.051.045/0001-71), possui natureza jurídica compatível
com os serviços supostamente executados (peça 34, p. 52). A outra, Ponto da Hidráulica – Maurício
da Rosa Viegas, CNPJ 03.897.278/0001-00, a atividade econômica é ‘serviços de manutenção e
reparação mecânica de veículos automotores’ (peça 1052), apesar de no timbre da proposta consta
‘Reformas e Materiais de Construção’ (peça 34, p. 51). Some-se ao fato de a localização da empresa
ser no município de Eldorado do Sul/RS, a uma distância média de 49km de Porto Alegre/RS.
39.2.3 Das constatações acima, resta a indagação sobre o motivo de se realizar pesquisa de
preços em uma empresa localizada a esta distância da sede do Cescon para simples reparos, e ainda
mais com atividade econômica incompatível com os serviços a serem prestados. Não se pode defender
que seria porque em Porto Alegre inexista empresas do ramo pertinente aos serviços. As evidências
apontam para a falta da efetiva pesquisa de preços. Daí surge outra questão, qual o interesse do
Cescon contratar a P. S. da Silva Carpetes, que estava inativa desde 31/12/2008, por que não foi
localizada (peças 1, p. 49-50, 79; 3, p. 113; 4, p. 42), e a atividade econômica também não era
exatamente a dos serviços prestados, pois se tratava de limpeza em prédios e em domicílios (peça
1053).
39.2.4 Diante de todas essas inconsistências, aliadas a descrição genérica da nota fiscal (peça
34, p. 53), da falta de planilha de custos individualizados dos serviços, que impede avaliar a dimensão
dos serviços e se efetivamente foram realizados, as alegações de defesa devem ser rejeitadas.
40. Argumento 5: o saldo remanescente da conta corrente específica do termo de parceria se
encontra bloqueado desde o encerramento das atividades do Cescon, à disposição do erário (peça 33,
p. 6-7, peça 1039, p. 7-8)
40.1 Descrição: o responsável esclarece que quando encaminhou o relatório final de prestação
de contas solicitou orientações para a devolução do saldo remanescente dos recursos financeiros. Isto
ocorreu em meados de agosto de 2010 e até novembro de 2010, a entidade permaneceu na sede
administrativa e não recebeu nenhuma orientação. Assegura que desde o encerramento do projeto, em
14/6/2010, não realizou nenhuma movimentação bancária na conta corrente específica, e que não
restou nenhum valor na conta investimentos, porque os resgastes eram feitos automaticamente quando
necessário para cobrir as despesas pagas, portanto, inexiste o valor de R$ 339.695,55, como afirma a
fiscalização, pelo contrário está zerado (conforme documento anexo), e o saldo da conta corrente na
data de 31/12/2010, no valor de R$ 37.725,21, continua na conta corrente, aguardando orientação
para ser devolvido (conforme documento anexo).
40.1.1 Acrescenta que a entidade encerrou suas atividades em razão das dificuldades de
manter o espaço e por questões de ordem financeira.
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40.2 Análise: a irregularidade objeto da citação se constituiu de ausência da comprovação da
devolução do saldo nos valores de R$ 339.695,55 e R$ 54.608,81 (parágrafo 24 da instrução de peça
8).
40.2.1 As alegações sintetizadas acima são semelhantes a apresentada pelo Sr. Vinícius de
Vasconcellos da Costa na fase interna do processo (v. parágrafo 14, alínea ‘h’ da instrução de peça
8).
40.2.2 Os extratos bancários da conta corrente de da conta investimento vistos às peças 34, p.
54-119; 1039, p. 84-151, encaminhados pela defesa, revelam que os argumentos dele são procedentes.
O saldo da conta investimento zerou no mês de junho/2010, cujo valor anterior era R$ 467.847,58 (p.
87), o qual corresponde aos resgates creditados na conta corrente do mesmo mês (peça 34, p. 88-91,
peça 1039, p. 119-123), e saldo em 31/12/2010, era de R$ 37.725,21 (peça 34, p. p. 119 e peça 1039,
p. 151). Não foi verificada nenhuma evidência de bloqueio no referido saldo, deste modo, cabe ao
responsável devolvê-lo atualizado monetariamente, tendo em vista que deveria ter sido aplicado em
caderneta de poupança, em atendimento ao disposto no art. 42, inciso I, da Portaria Interministerial
MPOG/CGU/MF 127/2008, e ficou mantido na conta corrente até a presente data.
41. Argumento 6: despesas não previstas no Plano de Trabalho (peça 33, p. 7-8, peça 1039,
p. 8-9)
41.1 Descrição: no caso do gasto com a Floricultura Santa Fé, argumenta a defesa que foi
necessária à reestruturação do espaço destinado à instalação da Sede do Projeto Pronasci em Porto
Alegre, localizado na Rua Sofia Veloso 51, porque o imóvel alugado não apresentava condições ideais
de higiene e estética para utilização imediata pela equipe, para transformar o aspecto ‘velho e sujo’
com a identidade visual para sede do projeto, portanto, a despesa foi útil e regular ao
desenvolvimento do trabalho.
41.1.1 Quanto à Clínica de Fonoaudiologia Cometra, anota que a despesa ocorreu por
orientação do departamento jurídico contratado para o projeto, seguindo determinação legal de
ordem trabalhista contida na Norma Regulamentadora (NR) da Portaria n. 3.214/78, emitida pelo
Ministério do Trabalho, para regulamentar a CLT, que obrigou as empresas e instituições, que admita
empregados (independentemente da quantidade de empregados), elaborar e implementar um
programa de saúde ocupacional (PCMSO), com vistas a promover e preservar a saúde de seus
trabalhadores.
41.1.2 Destaca ainda que a NR deveria estar articulada com as demais NRs, motivo pelo qual
se fazia necessário implantar PPRA — Programa de Prevenção de Risco Ambiental, para verificação
de possíveis situações de insalubridades nos ambientes de trabalho. Além disso, a medida era uma
foram de resguardar os direitos da entidade frente aos seus funcionários, no intuito de evitar futuros
transtornos de ordem judicial, como passivos trabalhistas, bem como respeitar às normas legais
pátrias, sob pena do Cescon incorrer em ilegalidade. Portanto, a irregularidade deve ser julgada
improcedente.
41.2 Análise: o parceiro privado realizou as seguintes despesas não previstas no Plano de
Trabalho do Termo de Parceria:
a) Clínica de Fonoaudiologia Cometra, no valor de R$ 9.221,93, não previsto no plano de
trabalho (peça 1, p. 43-44, peça 3, p. 112-113);
b) Floricultura Santa Fé, nos valores de R$ 1.063,00 e R$ 380,00 (NFs 2795 e 2796,
respectivamente, de 28/2/2009), referentes a mudas de plantas, vasos, cachepots, pedra e terra
(ornamentação), não previsto no plano de trabalho (peça 1, p. 50, peça 3, p. 113)
41.2.1 As despesas em questão contrariaram o disposto na alínea ‘h’, da Cláusula Terceira do
Termo de Parceria e, o Cescon deveria ter solicitado a anuência do parceiro público para realizá-la,
portanto, irregular. Dessa forma, as alegações de defesa não devem ser acatadas. Não obstante, a
despesa foi realizada na gestão da Sra. Andreia Azambuja Rodrigues (peça 35, p. 1-26, peça 1039, p.
60-73, 75-76, 78-82). No entanto, ela não foi citada pelos valores em questão, portanto, não pode ser
a ela atribuído. Considerando que o custo benefício de realizar nova citação não compensa, devido
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aos valores não serem tão expressivos, entende-se mais conveniente imputar o débito apenas ao
Cescon.
42. Argumento 7: os bens adquiridos se encontram guardados em diversos locais à disposição
para visita (peça 33, p. 9-10, peça 1039, p. 10-11)
42.1 Descrição: a defesa esclarece que, inicialmente, os bens foram alojados no depósito da
sede da COOPBOM — Cooperativa de Bombeiros Civis de Viamão. Com a dissolução da
Cooperativa em meados de 2011, o Cescon foi compelido a promover a guarda dos bens em locais
diversos, por questões logísticas de volume e espaços disponíveis. Assim, conforme já explicitado à
Senasp, anteriormente, os equipamentos, conforme relação abaixo, estão localizados nos
estabelecimentos a seguir especificados, à disposição para agendamento de visitas de verificação,
precisando, para tanto, de agendamento de datas e horários, para que a entidade faça o
acompanhamento das atividades:
1) Escola de Educação Infantil São Francisco de Assis Rua Alberto Torres, 194, Cidade Baixa Fone (51) 32248180 Diretora: Guisela Maria.
2) Instituto Caminho do Meio Estrada Caminho do Meio, 2.600 Vila Augusta — Viamão/RS
Presidente da OSCIP: José Ricardo (JUCA) Fone (51) 81069226
3) Prevenir Brasil Av. Guilherme Schell, 9610 Canoas/RS Diretor: Ildo de Brito Fone (51)
85558279 / 30772191
4) UNI SALVA Av. Liberdade 1642 / 06 Santa Izabel, Viamão/RS Responsável: Bombeiro
Galmarini Fone (51) 30454651 / 30454652 / 84884332
42.2 Análise: o art. 28 da Portaria Interministerial MPOG/CGU/MF 127/2008 estabelece que
será obrigatória a estipulação do destino a ser dado aos bens remanescentes do convênio ou contrato
de repasse. Em razão de o termo de parceria ser similar ao convênio, sendo inclusive definido no
referido normativo e, especialmente pelo fato de os recursos serem transferidos a pessoa jurídica de
direito privado (Lei 9790/1999), com muito mais razão o ajuste deveria conter cláusula neste sentido,
contudo, o comando não foi incluído nas disposições do instrumento pactuado.
42.2.1 A defesa encaminhou a relação dos equipamentos, assim como fotografias da época em
que ainda estavam em uso na entidade (peça 35, p. 28-45, peça 1040, p. 181-198). O ideal era que
tivesse enviado os fatos da situação é época do encaminhamento da defesa. Por outro lado,
considerando que o órgão repassador não estabeleceu o destino que deveria ser dado aos bens, e
considerando que a parceira privada encerrou suas atividades, e que já se passaram mais de dez anos
da execução do pacto, entende-se que as alegações de defesa devem ser acatadas, e afastada a
irregularidade.
Alegações de defesa apresentadas pela responsável Andreia Azambuja (peça 37 e peças 38 a
1040)
43. Argumento 1: afastou-se da presidência do Cescon em 4/9/2009 e definitivamente em
28/2/2010 (peça 37, p. 1-2)
43.1. Descrição: inicia a responsável informando que em meados de 2013, o objeto desta TCE
foi investigado pela Polícia Federal, e ela foi arrolada na qualidade de testemunha, e em junho de
2014, foi ouvida no Processo Disciplinar n. 08001.001258/2014-39, também na qualidade de
testemunha, onde foi possível verificar que os depoimentos são congruentes. Ressalta ainda que os
seus dados estão à disposição para verificação do seu patrimônio (doc. 2 a 7).
43.1.1 Esclarece que em 4 de setembro de 2009 deixou a presidência do Cescon (doc. 8),
oficializada através da Ata n. 61, averbada em 8/9/2009, e no dia 28/9/2008, foi descadastrada no
CNES (doc. 9 a 11), e passou a exercer a Coordenadoria Geral do Projeto, deixando, portanto, de
participar das reuniões e de qualquer tomada de decisões, conforme Memorando 2/2009, o qual
revela que suas atividades se restringiriam ao desenvolvimento das atividades de mobilização
comunitária, articulação institucional e operacionalização das atividades externas (doc. 13). Por fim,
informa que em 28/2/2010, solicitou o seu desligamento do Cescon, o qual foi aceito pelo presidente
(doc. 12).
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43.2 Análise: a justificativa é mesma oferecida na fase interna desta TCE (parágrafos 11 e 12
da instrução de peça 8), e na definição de responsabilidade foi levada em consideração o período de
gestão da defendente (parágrafos 90 e 94 da mesma instrução), portanto, o seu afastamento da
presidência da entidade não é suficiente para afastar a sua responsabilidade, especialmente por que
praticamente todos os procedimentos com vistas às contratações ocorreram e sua gestão (peça 33, p.
13-91; peça 34; peça 1039, p. 12-282, e peça 1040).
44. Argumento 2: execução regular dos recursos no período de sua gestão, e impossibilidade
de apresentar documentos que comprove a afirmação (peça 37, p. 2-3)
44.1 Descrição: alega a defendente que durante a período em que esteve à frente da
presidência do Cescon primou pela boa gestão dos recursos, e toda e qualquer contratação ou
despesa obedeceram ao rito administrativo, assim como os valores foram utilizados em favor do
objeto pactuado. A título de reforço da regularidade na aplicação dos recursos, aduz que atualmente
exerce a psicologia de forma particular, em consultório particular, divido com outros profissionais,
por questões financeiras, o que comprova que durante a sua gestão ou no exercício da coordenadoria
não foi remunerada, muitas vezes usava seus próprios recursos para representar o Cescon, não
auferiu lucros ou bens, pois sempre primou pela honestidade profissional.
44.1.1 Repete que após o seu desligamento da presidência não teve mais acesso ao sistema
eletrônico e demais documentos (prestação de contas, contratações, licitações, despesas), até porque
jamais imaginou que iria precisar. Agora, depois de mais de dez anos, está impossibilitada
materialmente de apresentar documentos que comprove a regularidade de todas as contratações, que
foram seguidos os procedimentos administrativos competentes. De qualquer forma, coloca-se à
disposição do Tribunal.
44.2 Análise: contrariamente do que a defendente afirma, a grande maioria das contratações
indevidas ocorreram na sua gestão. Tão logo o termo de parceria foi assinado e iniciado a sua
vigência, foram contratadas a FV Contabilidade Ltda., a Leme Assessoria Ltda., a empresa José Luiz
Thomé de Oliveira & José Fischel Serviços Advocatícios (peça 33, p. 13-91, peça 34, p. 1-29, peças
1039 e 1040), inclusive, a maioria dos pagamentos ocorreu em sua gestão, basta olhar a composição
do débito, que levou em consideração o período em que ela esteve à frente do Cescon, na qualidade de
presidente.
44.2.1 Sobre a falta de acesso aos documentos após a sua saída da presidência do Cescon, e
de seu desligamento definitivo, que a impede de apresentar elementos para comprovar a boa e regular
aplicação dos recursos durante a sua gestão, também não se sustenta, tendo em vista que não foi
carreado aos autos qualquer evidência de tentativa de obtenção dos documentos. Além disso, carreou
aos autos, os documentos encontrados às peças 38 a 1018. Ademais, o encerramento das atividades da
entidade não constitui óbice para a obtenção dos elementos comprobatórios, tendo em vista que o Sr.
João Bosco Rodrigues obteve, como pode ser visto nas peças 33 a 35, 1039 e 1040, e são exatamente
eles que confirmam as irregularidades. Desta forma, as alegações de defesa não devem ser acatadas.
Alegações de defesa apresentadas pela Sociedade de Advogados José Luiz Thomé de Oliveira e
Paulo Fischel Advogados Associados e Consultoria Empresarial (peça 1038)
45. Argumento 1: tempestividade na apresentação da defesa (peça 1038, p. 1)
45.1 Descrição: o defendente esclarece que o Ofício 4159/2019-TCU/Secex-TCE, datado de
17/6/2019, foi recebido em seu endereço residencial no dia 5/7/2019. Não obstante, ele estava em
viagem internacional e somente retornou ao país, em 8/7/2019 (comprovantes de embarque anexos),
quando lhe foi entregue, por esta razão o prazo para a apresentação da defesa expirou no dia 23 do
mesmo mês, revelando a tempestividade de sua manifestação nos presentes autos.
45.2 Análise: o art. 3º da Resolução TCU 170/2004 estabelece que ‘as comunicações serão
encaminhadas aos seus destinatários por meio de’:
I - correio eletrônico, fac-símile ou telegrama;
II - servidor designado;
III - carta registrada, com aviso de recebimento;
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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.
45.2.1 O art. 4º do sobredito normativo, por sua vez, dispõe que no caso de comunicação
enviada por carta registrada, com aviso de recebimento, é considerada entregue ‘com o retorno do
aviso de recebimento, entregue comprovadamente no endereço do destinatário’ (inciso II). No
presente caso, após a tentativa de entrega da comunicação no endereço da pessoa jurídica constante
da base de dados da Receita Federal, sem sucesso (peças 15, 24, 27, 1020 e 1023), as comunicações
foram encaminhadas para os endereços constantes da base de dados da Receita Federal dos sócios da
empresa, dentre eles, o defendente (peças 1026, 1029, 1030, 1034 e 1035).
45.2.2 Registre-se que embora a comunicação endereçado à pessoa jurídica tenha retornado
com o motivo ‘mudou-se’ (peças 27 e 1020), na base de dados da Receita o endereço continua
inalterado (peça 1054). O endereço que o defendente informa ser o do seu escritório, Rua Visconde do
Herval, 915 – 303, Menino de Deus – Porto Alegre/RS, na verdade, é o seu endereço residencial (peça
1026).
45.2.3 Com essas considerações iniciais, tendo em vista o disposto nos arts. 3º e 4º da
Resolução TCU 170/2004, e que a ciência do Ofício 4159/2019-TCU/Secex-TCE (peça 1031) ocorreu
em 5/7/2019 (peça 1034), em que pese o seu retorno ao Brasil ter ocorrido no dia 8/7/2019 (peça
1038, p. 8), o prazo para apresentação da defesa expirou no dia 20/7/2019. Como o responsável
compareceu aos autos no dia 23/7/2019, a defesa é intempestiva.
45.2.4 Apesar da defesa ter sido apresentada intempestivamente, em homenagem ao princípio
do contraditório e da ampla defesa insculpidos no art. 5º, inciso LV, e para evitar possível demanda
judicial, futuramente, os argumentos apresentados pelo responsável serão apreciados.
46. Argumento 2: valores compatíveis com os serviços profissionais prestados (peça 1038, p.
3-7)
46.1 Descrição: o defendente protesta que, ao contrário do que a apuração deste Tribunal
afirma, que o Cescon teria contratado os serviços profissionais do escritório de advocacia José Luiz
Thomé & Paulo Fischel Advogados Associados Consultoria Empresarial em valores superiores ao
mercado, sem observar a real necessidade de prestação de serviços, os valores recebidos estão
compatíveis com os serviços profissionais prestados e com a Tabela de Honorários da Sub-secção do
Rio Grande do Sul (Resolução 2/2015), especialmente porque o escritório participou de licitação
entre três escritórios, portanto inexiste qualquer irregularidade.
46.1.1 Aduz que o contrato firmado entre o escritório de advocacia, do qual ele é sócio, e o
Cescon tinha por objeto a prestação de serviços profissionais nas áreas de Direito Civil, Comercial,
Societário e Trabalhista, mediante consultas ou elaboração de pareceres, e a adoção de todas as
medidas judiciais ou extrajudiciais. Neste contexto, o escritório prestou inúmeros serviços de natureza
administrativa, mediante aconselhamentos, consultas e pareceres escritos e orais, acompanhamento
da Presidente em reuniões, e na defesa da Cescon, sobretudo na área do Direito do Trabalho,
orientando a Administração da entidade em diversas situações oriundas de contratos de trabalho, com
a elaboração de defesas e recursos, contrarrazões e diversas peças que compõem a defesa trabalhista
em todos os seus aspectos, conforme cópias de algumas peças anexas, juntadas a título
exemplificativo, as quais demonstram as inúmeras audiências realizadas, chegando até mesmo à
marca de cinco audiências em um só processo.
46.1.2 Reforça que a defesa consistia no acompanhamento dos processos em todas as suas
instâncias, como efetivamente aconteceu, sendo que um dos processos, de n° 000043532.2010.5.04.0019, movido por Andrea Weschenfelder, e que tramita perante a MM. 19° Vara do
Trabalho de Porto Alegre/RS, continua em curso, aguardando julgamento de Agravo de Instrumento
interposto, e que continuava ainda, em 2019, sendo monitorado pelo escritório, conforme documento
anexo, e que o escritório não foi contratado sob forma de tarefas individuais, mas como ‘advocacia de
partido.’.
46.1.3 Sobre os horários acima do parâmetro mínimo fixado na tabela da Ordem dos
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Advogados do Brasil, afirma que a acusação também é improcedente, pois os honorários foram
estabelecidos levando em consideração os dispositivos da Resolução 2/2015, que dispõe sobre a
remuneração mínima das atividades dos Advogados e apresenta a Tabela de Honorários Advocatícios
no Estado do Rio do Rio Grande do Sul que, em um dos considerandos expressa que a remuneração
deve ser compatível com:
a) a relevância, o vulto e a complexidade da questão;
b) o tempo necessário para o desenvolvimento do trabalho;
c) o valor da causa, o proveito e a capacidade econômica do cliente;
d) a reputação da capacidade e o renome do profissional, além dos parâmetros mínimos
estabelecidos pela Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil resolve aprovar tabela de honorários
46.1.4 Assinala que os valores mínimos fixados na tabela do referido normativo servem de
referência apenas para os profissionais iniciantes e não para um escritório da expertise e tempo de
profissão dos advogados sócios da sociedade José Luiz Thomé de Oliveira e Paulo Fischel Advogados
Associados (mais de 40 anos) que, inclusive, não trabalha pelo preço mínimo fixado na tabela. Além
disso, o referido normativo permite ao advogado firmar contrato com valores superiores aos previstos
na tabela, portanto, não há nada de ilícito nos honorários pagos ao escritório e na prestação de
serviços.
46.1.4 Em face das considerações acima, conclui que não há nenhuma participação ou
envolvimento do escritório advocatício em qualquer eventual irregularidade cometida pela
administração do Cescon, razão pela qual deve ser absolvido da prática atribuída ao escritório, por
questão de justiça absoluta.
46.2 Análise: a contratação do escritório José Luiz Thomé de Oliveira & Paulo Fischel
Advogados Associados Consultoria Empresarial envolveu uma série de impropriedades que eivaram
de vícios o processo, quais sejam:
a) foram prestados serviços relativos a quatro consultas e cinco ações de contestação, no
período de janeiro de 2009 a junho de 2010, serviços estes considerados, pelo órgão repassador,
incompatíveis com os valores mensais e total pagos, tendo como parâmetro o local da prestação do
serviço (Porto Alegre), e complexidade das demandas (consulta simples e contestação de ação
ordinária), tendo em vista que em pesquisa realizada no site da OAB/RS, o valor base de consulta
extrajudicial era R$ 200,00, e ação contestada R$ 2.000,00. Deste modo, foi glosado o valor de
R$ 97.700,00 (peça 3, p. 52-53, 72-74);
b) pagamento antecipado, tendo em vista que a Nota Fiscal 2463 foi emitida em 17/4/2009, e o
pagamento ocorreu em 8/4/2009. Verificou-se também descrição genérica dos serviços (honorários),
peça 1, p. 42-43;
c) empresa não foi localizada no endereço constante da nota fiscal, contrato e cadastro CNPJ
da Receita Federal. No endereço constante da Nota Fiscal e CNPJ, Praça da Alfândega, 12/14ºandar,
funciona a empresa EuroPlus (o zelador informou que anteriormente funcionava o escritório de
advocacia Couto e Silva), e os titulares da contratada pelo CESCON mantém vínculo social com a
referida empresa. Na rua Hilário Ribeiro (endereço constante do contrato), funciona o escritório da
Couto e Silva (peça 3, p. 79-81, 85-86);
d) o atual presidente informou que a Sra. Ana Carolina Lehenbauer Thomé (CPF 637.164.96200) é companheira do 1º Tesoureiro, Vinicius de Vasconcellos da Costa (CPF 917.766.780-87). A
informação é corroborada pelo fato deles residirem no mesmo endereço (peça 8);
d.1) a informação se faz oportuna, porque a Sra. Ana Carolina Lehenbauer Thomé, além de
fazer parte do Conselho Fiscal à época, e, embora não se tenha identificado relação de parentesco
com o Sr. José Luiz Thomé de Oliveira, sócio da contratada, atua em conjunto com Alessandra
Lehenbauer Thomé, sua irmã, no processo judicial 001/3.09.0044914-2 -2º Juizado Especial Cível de
Porto Alegre (peça 3, p. 69);
e) não foi disponibilizado o processo licitatório ou de dispensa/inexigibilidade para a
contratação do escritório em questão, contrariando o disposto no art. 14 da Lei 9790/1999 e Decreto
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3.100/1999. Deste modo, foi concluído que não foram respeitados os preceitos do normativo interno
do CESCON (peça 3, p. 70-71).
46.2.1
Os fatos transcritos acima demonstram claramente o favorecimento do
escritório advocatício José Luiz Thomé de Oliveira & Paulo Fischel Advogados Associados
Consultoria Empresarial. Os autos demonstram ainda que não existe a sede física da empresa. Além
da constatação verificada na alínea ‘c’ acima, a comunicação encaminha pelo Tribunal retornou com
o motivo ‘mudou-se’, os dados da base de Receita Federal revelam que o endereço da empresa
continua o mesmo desde a visita da CGU, e o próprio defendente informa na sua defesa que o
endereço do escritório para o recebimento de correspondência, é a rua Visconde do Herval, 915, ap.
303 – Menino de Deus, Porto Alegre/RS que, na verdade, é seu endereço residencial (v. subitens
45.2.1 e 45.2.2 acima). Mostra-se demasiadamente inusitado como um escritório de renome e
expertise na área, sequer, tenha sede física.
46.2.2 A respeito do valores pagos mensalmente e total, na verdade, não se deveu às possíveis
demandas que poderiam surgir em face da execução do projeto ou da pretensa expertise dos sócios do
escritório advocatício, tendo em vista que se trata do teto fixado no plano de trabalho (peça 1, p. 20) 12 parcelas de R$ 6.200,00, totalizando R$ 74.400,00 -; não houve competição de fato, pois o menor
valor cotado, coincidentemente, trata-se do valor previsto no termo de parceria para a rubrica em
questão (peça 34, p. 1-14), e mais coincidência ainda, o escritório em questão ter vínculos
profissionais com Alessandra Lehenbauer Thomé (atuam em conjunto com José Luiz Thomé de
Oliveira, peça 3, p. 69), que é irmã da Conselheira Fiscal e Coordenadora de Projetos do Cescon, que
ainda é casada com o 1º Tesoureiro da referida instituição. Ademais, o contrato nem prazo de
vigência foi estabelecido (peça 33, p. 16-19), que permitindo o pagamento total de R$ 108.546,75,
tendo inclusive, uma parcela de R$ 15.546,75
46.2.3 Analisando as propostas de preços (peça 34, p. 3-14), observa-se o quanto a proposta
do escritório de advocacia detalha os serviços, em detrimento das demais possíveis interessadas. São
sutilizas que reforçam o direcionamento. Pode-se afirmar também que, por se referir a uma
contratação para atuar em um projeto temporário, com duração prevista de um ano, e ainda o
contratante ser uma Oscip, o objeto abrangendo a área trabalhista, direito civil, comercial e
societário, foi uma forma de justificar o valor do contrato, tanto é que as poucas demandas
comprovadamente requeridas se referem à área trabalhista.
46.2.4 No que diz respeito à Resolução que serviu para base para a defesa sustentar a
cobrança de valores superiores ao mínimo estabelecido na Tabela da Secional da OAB no Rio Grande
do Sul, o normativo não serve de fundamento, tendo em vista que a ocorrência do fatos se deu em
2009 e 2010, e a norma foi editada em 2015.
46.2.5 Por outro lado, um aspecto da defesa assiste razão ao responsável, qual seja: os
pagamentos à conta do contrato não foram estabelecidos por demanda, e sim mensalmente,
significando que o contratado estaria à disposição da contratante para atendê-la sempre que fosse
solicitado, portanto, os valores pagos ao escritório decorreram de um contrato firmado entre as
partes, em que a contratante se obrigou a pagar os valores mensais, e o contratado a prestar os
serviços de acordo com as necessidades da contratante, como, de fato, prestou, conforme
comprovantes dos autos (peça 34, p. 35-39, 42-48, peça 1039, p. 39-46). Assim, se os valores pagos
foram desproporcionais aos serviços profissionais prestados, não cabe atribuir irregularidade à
contratante.
46.2.5 Ao Cescon competia ‘executar, conforme aprovado pelo PARCEIRO PÚBLICO, o
Programa de Trabalho, zelando pela boa qualidade das ações e serviços prestados e buscando
alcançar eficiência, eficácia, efetividade e economicidade em suas atividades’ (Cláusula Terceira,
alínea ‘a’, do Termo de Parceria).
46.2.6 Incumbia ainda ao parceiro privado, nos termos da alínea ‘i’ da Cláusula Terceira do
Termo de Parceria:
adotar, quando necessário, em conformidade com o artigo 4º, inciso I, e artigo 14º, da Lei
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9.790/99, na contratação de serviços ou aquisição de bens vinculados à execução do objeto deste
Termo de Parceria, os princípios de que trata a Lei n. 8.666/1993, inclusive os princípios e práticas
ali definidos para os casos de dispensa e/ou inexigibilidade de licitação e as disposições relativas a
contratos, bem como empregar a modalidade pregão sempre que cabível, prevista na Lei n. 10520, de
17/07/2002 e no Decreto nº 5.504 de 05/08/2005
46.2.7 Como se observa, a quem competia a fiel execução do pacto com observância das
normas legais e regulamentares era o Cescon, visando atender o interesse público, o bem-comum, e se
optou por favorecer o particular em detrimento o público, à referida entidade deve recair o ônus de
reparar o dano ao erário. Assim, em que pese as alegações de defesa apresentadas pelo defendente
não serem suficientes para elidir as irregularidades, revendo entendimento anterior, proferido na
instrução de peça 8, verifica-se que as alegações são suficientes para afastar a responsabilidade do
escritório de advocacia José Luiz Thomé de Oliveira & Paulo Fischel Advogados Associados
Consultoria Empresarial.
Da revelia do Centro de Estudos Sociais Contemporâneos, de Vinicius de Vasconcellos da
Costa e da empresa Leme Assessoria Ltda.
47. 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.
(...)
48. 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,
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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.
49. 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).
50. 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.
51. No caso vertente, a citação de cada um dos responsáveis se deu em endereços
provenientes de pesquisas realizadas pelo TCU (vide parágrafo 19 acima). No caso do Vinícius de
Vasconcellos da Costa, a entrega do ofício citatório no seu endereço ficou comprovada. Quanto ao
Cescon, devido ao insucesso na entrega no seu endereço, foi enviada comunicação ao endereço de seu
representante legal, a qual foi recebida. O mesmo ocorreu com a Leme Assessoria Contábil Ltda. e,
ainda, a empresa foi citada via edital.
52. 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.
53. Ao não apresentar defesa, os responsáveis deixaram 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.’
54. 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
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interna desta Tomada de Contas Especial, se havia algum argumento que pudesse ser aproveitado a
seu favor. O responsável Vinicius de Vasconcellos Costa e o representante legal do Cescon
apresentaram argumentos, no entanto, não foram suficientes para elidir as irregularidades. A
empresa Leme e Assessoria Contábil não foi incluída rol de responsáveis na fase interna do processo,
não havendo, assim, nenhum argumento que possa vir a ser analisado e posteriormente servir para
afastar as irregularidades apontadas.
55. Por outro lado, considerando que os responsáveis supra foram responsabilizados
solidariamente com os demais, as alegações por este apresentadas serão aproveitadas, no que
concerne às circunstâncias objetivas, nos termos do art. 161 do Regimento Interno do TCU.
56. Vale ressaltar que a pretensão punitiva do TCU, conforme Acórdão 1.441/2016-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 ato que ordenar a citação, a audiência ou a oitiva do responsável. No caso em exame, não
ocorreu a prescrição, uma vez que os pagamentos indevidos ocorreram em 2009 e 2010, e o ato de
ordenação da citação ocorreu em 1º/11/2018.
57.
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. O mesmo se aplica aos demais responsáveis,
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. (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). Ressalta-se que a análise da
boa-fé relativa a pessoa jurídica de direito privado é realizada considerando as condutas de seus
administradores, uma vez que os atos destes obrigam a pessoa jurídica, desde que exercidos nos
limites dos poderes definidos no ato constitutivo do ente, nos termos do art. 47 do Código Civil
(Acórdão 1723/2016-TCU-Plenário, Ministro-Relator Raimundo Carrero).
58.
Dessa forma, o Cescon, a Leme Assessoria Contábil Ltda. e o responsável Vinicius de
Vasconcellos da Costa devem ser considerados revéis, nos termos do art. 12, §3º, da Lei 8.443/1992,
devendo as contas serem julgadas irregulares, os responsáveis condenados solidariamente em débito,
e aplicado-lhes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/192. Quanto ao escritório advocatício José
Luiz Thomé de Oliveira & Paulo Fischel Associados, as alegações de defesa devem ser acatadas
parcialmente e afastado o débito objeto da citação.
CONCLUSÃO
59. Em face da análise promovida nos autos, as alegações de defesa apresentadas pelos
responsáveis João Bosco Rodrigues e José Luiz Thomé de Oliveira & Paulo Fischel Advogados
Associados devem ser acatadas parcialmente, reduzido o débito do primeiro, aproveitando aos demais
responsáveis, no que concerne às circunstâncias objetivas, e afastado o débito imputado ao segundo,
sem aproveitamento do benefício aos demais. Os argumentos apresentados pela FV Contabilidade e
Andréia Azambuja Rodrigues não foram suficientes para elidir as irregularidades, devendo ser
rejeitadas.
60. O Sr. Vinicius de Vasconcellos da Costa, o Cescon e a empresa Leme Assessoria Contábil
Ltda., embora regularmente citados não apresentaram defesa, devendo ser considerados revéis, nos
termos do art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo para todos os
efeitos.
61. Considerando que não há nos autos elementos que permitem aferir e reconhecer a boa-fé,
as contas devem ser julgadas irregulares desde logo, e os responsáveis condenados em débito, e
aplicado-lhes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

735
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

62.

Diante do exposto, submetemos os autos à consideração superior, propondo ao Tribunal:
a) considerar revéis Vinícius de Vasconcellos da Costa (CPF 917.766.780-87), 1º
Tesoureiro, Centro de Estudos Sociais Contemporâneos – Cescon (CNPJ 92.922.459/0001-60) e Leme
Assessoria Contábil Ltda. (CNPJ 08.823.298/0001-41), para todos os efeitos, dando-se
prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3º, da Lei n. 8.443/92;
b) acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo escritório de advocacia
José Luiz Thomé de Oliveira & Paulo Fischel Advogados Associados Consultoria Empresarial (CNPJ
90.264.888/0001-62);
c) excluir do rol de responsáveis o escritório de advocacia José Luiz Thomé de Oliveira &
Paulo Fischel Advogados Associados Consultoria Empresarial (CNPJ 90.264.888/0001-62);
d) acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo João Bosco Rodrigues
(CPF 917.766.780-87), Presidente do Cescon;
e) 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 dos responsáveis Centro de Estudos Sociais
Contemporâneos – Cescon (CNPJ 92.922.459/0001-60), Joao Bosco Rodrigues (CPF 340.217.95049), Presidente; Vinicius de Vasconcellos da Costa (CPF 917.766.780-87), 1º Tesoureiro, Andreia
Azambuja Rodrigues (CPF 659.543.510-15), ex-Presidente, condenando-os solidariamente com as
empresas FV Contabilidade Ltda. (CNPJ 10.671.713/0001-30) e Leme Assessoria Contábil Ltda.
(CNPJ 08.823.298/0001-41) 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-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:
Débitos
Andreia Azambuja Rodrigues,
Cescon, Vinicius de Vasconcelos da
Costa e FV Contabilidade Ltda.
Valor
Data
da
Original
Ocorrência
R$
9.600,00
13/3/2009
6.400,00
1/4/2009
6.400,00
30/4/2009
6.400,00
29/5/2009
6.400,00
30/6/2009
6.400,00
30/7/2009
6.400,00
2/9/2009
Valor do débito atualizado (com juros) até 28/9/2020: R$ 120.703,50
João Bosco Rodrigues, Cescon,
Vinicius de Vasconcelos da Costa e
FV Contabilidade Ltda.
Valor
Data
da
Original
Ocorrência
R$
6.400,00
30/9/2009
6.400,00
30/10/2009
6.400,00
15/11/2009

736
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

3.200,00
24/11/2009
6.400,00
30/11/2009
6.400,00
15/12/2009
6.400,00
20/12/2009
6.400,00
29/1/2010
6.400,00
26/2/2010
6.400,00
31/3/2010
6.400,00
30/4/2010
6.400,00
28/5/2010
3.200,00
15/6/2010
20.550,00
30/6/2010
Valor do débito atualizado (com juros) até 28/9/2020: R$ 222.035,42
Andreia Azambuja Rodrigues,
Cescon, Vinicius de Vasconcelos da
Costa e Leme Assessoria Contábil
Ltda.
Valor
Data
da
Original
Ocorrência
R$
28.726,34
6/3/2009
55.350,00
2/5/2009
Valor do débito atualizado até 28/9/2020: R$ 213.510,78
João Bosco Rodrigues, Cescon,
Vinicius de Vasconcelos da Costa e
Leme Assessoria Contábil Ltda.
Valor
Data
da
Original
Ocorrência
R$
19.150,90
6/8/2009
36.900,00
10/12/2009
Valor do débito atualizado (com juros) até 28/9/2020: R$ 133.190,11
Andreia Azambuja Rodrigues,
Cescon, Vinicius de Vasconcellos da
Costa (ADV)
Valor
Data
da
Original
Ocorrência
R$
11.544,40
17/4/2009
6.200,00
17/4/2009
6.200,00
20/5/2009
6.200,00
22/6/2009
6.200,00
20/8/2009
Valor do débito atualizado (com juros) até 28/9/2020: R$ 91.479,73
João Bosco Rodrigues, Cescon,
Vinicius de Vasconcellos da Costa
(ADV)
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Valor
Data
da
Original
Ocorrência
R$
6.200,00
20/8/2009
6.200,00
21/9/2009
6.200,00
20/10/2009
6.200,00
20/11/2009
6.200,00
18/12/2009
6.200,00
20/1/2010
6.200,00
19/2/2010
6.200,00
19/3/2010
6.200,00
15/4/2010
5.555,60
20/5/2010
Valor do débito Atualizado (com juros) até 28/9/2020: R$ 142.528,76
João Bosco Rodrigues, Cescon
e Vinícius de Vasconcellos da Costa
(empresas irregulares)
Valor
Data
da
Original
Ocorrência
R$
11.700,00
14/10/2009
PS Carpetes
37.725,21
31/12/2010
(saldo na conta?)
Valor do débito atualizado (com juros) até 28/9/2020: R$ 104.061,72
Cescon
e
Vinícius
de
Vasconcellos da Costa (despesas não
previstas no PT)
Valor
Data
R$
380,00
28/2/2009
1.063,00
28/2/2009
7.233,93
14/6/2010
Valor do débito atualizado (com juros) até 28/9/2020: R$ 19.395,24
f) aplicar individualmente ao Centro de Estudos Sociais Contemporâneos – Cescon (CNPJ
92.922.459/0001-60), Joao Bosco Rodrigues (CPF 340.217.950-49), Presidente; Vinicius de
Vasconcellos da Costa (CPF 917.766.780-87), 1º Tesoureiro, Andreia Azambuja Rodrigues (CPF
659.543.510-15), ex-Presidente, FV Contabilidade Ltda. (CNPJ 10.671.713/0001-30, Leme Assessoria
Contábil Ltda. (CNPJ 08.823.298/0001-41), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92 c/c o art. 267
do RI/TCU, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem,
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 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;
g) autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as
notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei nº 8.443/92;

738
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

h) autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, 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- 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;
i) enviar cópia do Acórdão a ser prolatado à Procuradoria da República no Estado do Rio
Grande do Sul nos termos do § 3º do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7º do art. 209 do Regimento
Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, informando-lhe que o inteiro teor da deliberação
pode ser consultado no endereço http://www.tcu.gov.br/acordaos;
j) enviar cópia do Acórdão que vier a ser proferido ao Ministério da Justiça e Segurança
Pública 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.”
É o relatório.
VOTO
Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Secretaria Executiva do Ministério
da Justiça e Segurança Pública em desfavor, originalmente, do Centro de Estudos Sociais
Contemporâneos (Cescon), de Joao Bosco Rodrigues e de Andreia Azambuja Rodrigues, expresidentes do referido Centro, e de Vinicius de Vasconcellos da Costa, então tesoureiro daquela
instituição.
2.
A TCE decorreu, originalmente, da impugnação total das despesas realizadas com recursos
oriundos do Termo de Parceria 2/2009 firmado entre a Secretaria Nacional de Segurança Pública
(Senasp) e o Cescon, no valor total de R$ 4.041.663,55, com vigência até 14/6/2010. O objeto daquele
termo era a implementação do Núcleo Local de Gestão do Programa Nacional de Segurança Pública
com Cidadania (Pronasci), na cidade de Porto Alegre e municípios da Região Metropolitana.
3.
Em síntese, na fase interna da TCE, constatou-se a impossibilidade de se estabelecer o
necessário liame entre os documentos comprobatórios das despesas e as metas/etapas planejadas no
plano de trabalho do instrumento de repasse. Ademais, foram identificados, entre outras
irregularidades: contratações em desacordo com a legislação aplicada; contratações de pessoas
jurídicas ainda não constituídas ou não localizadas nos endereços cadastrados junto à Receita Federal;
não comprovação da prestação de serviços pagos; realização de despesas não previstas no plano de
trabalho; pagamento indevido de tarifas bancárias e multas; não devolução do saldo dos recursos não
executados.
4.
No âmbito do Tribunal, em exame preliminar, a SecexTCE opinou pela não impugnação
total do valor repassado, mas apenas daqueles decorrentes das seguintes irregularidades: pagamentos
efetuados para a FV Contabilidade Ltda., a Leme Assessoria Contábil Ltda. e o escritório de advocacia
José Luiz Thomé Oliveira & Paulo Fischel Advogados Associados Consultoria Empresarial;
pagamentos a empresa irregular perante o fisco e sem a comprovação da execução dos serviços; não
comprovação da utilização ou devolução dos saldos remanescentes do ajuste; e não comprovação da
existência dos bens adquiridos.
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5.
Realizadas as citações, o Cescon, Vinicius de Vasconcellos da Costa e a empresa Leme
Assessoria Contábil Ltda. não apresentaram alegações de defesa.
6.
Em última instrução, anuída pelo representante do Ministério Público junto ao TCU, a
unidade instrutiva propôs, em suma, julgar irregulares as contas do Centro de Estudos Sociais
Contemporâneos, de João Bosco Rodrigues, de Andreia Azambuja Rodrigues e de Vinicius de
Vasconcellos da Costa. Sugeriu, ainda, condenar os referidos responsáveis, em solidariedade, em cada
caso, com as empresas Leme Assessoria Contábil Ltda. e FV Contabilidade Ltda., ao pagamento dos
valores indicados, além de aplicar-lhes multa.
7
Em relação ao escritório de advocacia José Luiz Thomé Oliveira & Paulo Fischel
Advogados, a SecexTCU propôs sua exclusão da presente relação processual, mas opinou por
condenar os gestores do Cescon em solidariedade, em cada caso, com a entidade ao pagamento do
débito decorrente da contratação antieconômica, bem como aplicar-lhes multa.
8.
Assiste parcial razão à unidade instrutiva.
9.
Os elementos constantes dos autos afetos à contratação da FV Contabilidade Ltda.
constituem evidências de erro grosseiro e, inclusive, de fortes indícios de fraude, o que deve ensejar a
responsabilização tanto dos gestores e do Cescon como também da própria empresa. Nesse sentido,
constatou-se:
a) dispensa indevida de licitação;
b) pesquisa de preços realizada com empresa que tinha em seu quadro societário o
responsável pela FV Contabilidade Ltda.;
c) valores contratados acima da média do mercado, considerando a complexidade dos
serviços;
d) celebração do contrato anteriormente à constituição formal da empresa e com prazo
indeterminado;
e) não localização da empresa no endereço constante da base de dados da Receita Federal e
do contrato;
f) empresa não registrada no Conselho Regional de Contabilidade;
g) ausência de empregados, considerando consulta ao Cadastro Nacional de Informações
Sociais – CNIS;
h) ausência de documentos fiscais relativos aos supostos serviços prestados; e
i) produtos supostamente gerados pela contratada, mas sem qualquer evidência mínima de
sua participação na produção.
8.
Quanto à Leme Assessoria Contábil Ltda., foi constatado pagamento antecipado e convite
realizado com apenas duas empresas, sendo que uma delas tinha situação cadastral junto à Receita
Federal baixada dois anos antes (peça 1051). Ademais, a Controladoria-Geral da União (CGU)
constatou superfaturamento nos pagamentos.
9.
A Leme Assessoria Contábil Ltda. foi contratada pelo Cescon, por R$ 184.500,00, para
realizar a análise de suas demonstrações contábeis do exercício de 2009. A CGU verificou, entretanto,
que contratos com objeto semelhante celebrados por empresas e órgãos estatais de porte maior que
aquele Centro (como a Boa Vista Energia S.A., Companhia de Gás do Mato Grosso do Sul,
Companhia Docas do Rio de Janeiro, e Telecomunicações Brasileiras S.A.) tinham valores bem
abaixo: entre R$ 11.370,00, no caso da Empresa Brasil de Comunicações S.A., e R$ 79.200,00, no
caso da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A (peça 3, pp. 77-78). Assim, considerando a
média desses contratos (R$ 44.372,86), foi apurado o superfaturamento de R$ 140.127,14.
10. Cabe destacar que o detalhamento de custos constante do programa de trabalho do ajuste
(peça 1, p. 21) previa a contratação desse serviço estimado em R$ 188.604,55. Contudo, levando-se
em conta a natureza do objeto do contrato e o total das despesas previstas para o projeto (R$ 4 milhões,
aproximadamente) em comparação com a amostra de órgãos e entidades utilizada pela CGU, estou de
acordo com o dano apurado.
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11. Em relação ao escritório José Luiz Thomé de Oliveira & Paulo Fisher Advogados
Associados Consultoria Empresarial, a unidade instrutiva considerou antieconômica sua contratação,
em razão da desproporção entre os serviços efetivamente comprovados e a correspondente
contraprestação pecuniária. Nesse sentido, destacou que, entre janeiro de 2009 e junho de 2010, foram
realizados serviços em quatro consultas e cinco ações de contestação. Ao adotar como referencial de
preço pesquisa realizada no site da OAB/RS para esses serviços, a unidade instrutiva apurou o débito
correspondente ao valor de R$ 97.700,00.
12. O mencionado débito não deve prosperar. O contrato celebrado com o referido escritório
tinha por objeto a prestação de serviços nas áreas do direito do trabalho, civil, comercial e societário,
“com sentido preventivo, mediante consultas e elaboração de pareceres, ou, ainda, na esfera judicial,
na defesa dos interesses da CONTRATANTE, com a adoção das medidas para tanto necessárias, em
todas as instâncias judiciais, inclusive perante os Tribunais Superiores de Brasília” (peça 34, pp. 1620). Tratou-se, pois, de um contrato de disponibilidade dos referidos serviços, independentemente da
efetiva demanda por parte do Cescon.
13. O valor pactuado, no valor mensal de R$ 6.200,00, decorreu de cotação realizada junto a
outras duas firmas que apresentaram valores de R$ 8.500,00 e R$ 9.300,00 (peça 34, pp. 3, 5 e 7). Não
foi apontada qualquer mácula em relação a essas outras duas propostas.
14.
Levando-se em conta exclusivamente os serviços demonstrados nos autos em
comparação com os valores pagos, a conclusão pela contratação antieconômica aparenta lógica.
Porém, cabe ressaltar que, no momento em que o contrato foi celebrado, no início do projeto,
eventualmente não era viável prever aquela demanda, muito menos sua complexidade e frequência, de
forma que a contratação por disponibilidade era uma opção válida no contexto da época, inclusive
prevista no detalhamento de custo constante do programa de trabalho do termo de parceria (peça 1, p.
19). Por hipótese, inclusive, o contrato por demanda poderia vir a ser mais oneroso, caso a
complexidade e frequência tivesse sido muito superior à que foi demonstrada nos autos. Por fim,
mesmo que se adotasse a linha da SecexTCE, seria frágil estimar o débito tendo como único parâmetro
tabela de valores de serviços definida pela OAB/RS, por tratar-se de preços mínimos.
15. Por essas razões, acato as alegações de defesa do escritório José Luiz Thomé de Oliveira &
Paulo Fisher Advogados Associados Consultoria Empresarial, devendo suas contas serem julgadas
regulares. Em relação às alegações de defesa de João Bosco Rodrigues, devem ser acatas parcialmente,
uma vez que permanece a irregularidade relacionada à celebração de contrato sem prazo de vigência.
16. As demais irregularidades constatadas nos autos e reproduzidas no relatório precedente
foram adequadamente analisadas pela unidade instrutiva, pelo que, em acréscimo às razões aqui
expostas, as incorporo aos fundamentos deste voto.
Em face do exposto, voto por que a 1ª Câmara adote o acórdão que ora submeto a este
colegiado.
ACÓRDÃO Nº 5333/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 029.461/2017-0.
2. Grupo II – Classe II: Tomada de Contas Especial.
3. Responsáveis: Andreia Azambuja Rodrigues (CPF 659.543.510-15); Centro de Estudos
Sociais Contemporâneos (CNPJ 92.922.459/0001-60); FV Contabilidade Ltda. (CNPJ
10.671.713/0001-30); João Bosco Rodrigues (CPF 340.217.950-49); José Luiz Thomé de Oliveira e
Paulo Fischel Advogados Associados Consultoria Empresarial (CNPJ 90.264.888/0001-62); Leme
Assessoria Contábil Ltda. (CNPJ 08.823.298/0001-41); e Vinicius de Vasconcellos da Costa (CPF
917.766.780-87).
4. Unidades: Ministério da Justiça (extinta); Secretaria Nacional de Segurança Pública.
5. Relator: Ministro Jorge Oliveira.
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6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE).
8. Advogados constituídos nos autos: João Lopes Ferrão (OAB/RS 80.917) e outros,
representando Andreia Azambuja Rodrigues; e Jerri de Ornelas Brum (OAB/RS 35.177),
representando João Bosco Rodrigues.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de tomada de contas especial
instaurada pela Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública em decorrência de
irregularidades na execução de recursos transferidos ao Centro de Estudos Sociais Contemporâneos
por forma do Termo de Parceria 2/2009.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª
Câmara, com fundamento nas razões expostas pelo Relator e nos arts. 1º, inciso I, 12, § 3º, 16, incisos I
e III, alínea “c”, §§ 2º e 3º, 23, inciso III, alínea “a”, 26, inciso I, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992
c/c os arts. 1º, inciso I, 209, inciso III e §7º, 210, 214, inciso III, alínea “a”, 217, §§ 1º e 2º, e 267 do
Regimento Interno do TCU, em:
9.1. considerar revéis Vinícius de Vasconcellos da Costa e Leme Assessoria Contábil
Ltda.;
9.2. acatar as alegações de defesa apresentadas por José Luiz Thomé de Oliveira & Paulo
Fischel Advogados Associados Consultoria Empresarial e julgar regulares as suas contas, dando-lhe
quitação;
9.3. acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas por João Bosco Rodrigues;
9.4. rejeitar as alegações de defesa de FV Contabilidade Ltda.;
9.5. julgar irregulares as contas do Centro de Estudos Sociais Contemporâneos (Cescon), de João
Bosco Rodrigues; Vinicius de Vasconcellos da Costa, Andreia Azambuja Rodrigues, FV
Contabilidade Ltda. e Leme Assessoria Contábil Ltda., condenando-os solidariamente ao pagamento
das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora,
calculadas a partir das datas discriminadas até a data 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:
Andreia Azambuja Rodrigues,
Cescon, Vinicius de Vasconcelos da
Costa e FV Contabilidade Ltda.
Valor
Data
da
Original
Ocorrência
R$
9.600,00
13/3/2009
6.400,00
1/4/2009
6.400,00
30/4/2009
6.400,00
29/5/2009
6.400,00
30/6/2009
6.400,00
30/7/2009
6.400,00
2/9/2009
João Bosco Rodrigues, Cescon,
Vinicius de Vasconcelos da Costa e
FV Contabilidade Ltda.
Valor
Data
da
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Original
R$
6.400,00
6.400,00
6.400,00
3.200,00
6.400,00
6.400,00
6.400,00
6.400,00
6.400,00
6.400,00
6.400,00
6.400,00
3.200,00
20.550,00

Ocorrência
30/9/2009
30/10/2009
15/11/2009
24/11/2009
30/11/2009
15/12/2009
20/12/2009
29/1/2010
26/2/2010
31/3/2010
30/4/2010
28/5/2010
15/6/2010
30/6/2010

Andreia Azambuja Rodrigues,
Cescon, Vinicius de Vasconcelos da
Costa e Leme Assessoria Contábil
Ltda.
Valor
Data
da
Original
Ocorrência
R$
28.726,34
6/3/2009
55.350,00
2/5/2009
João Bosco Rodrigues, Cescon,
Vinicius de Vasconcelos da Costa e
Leme Assessoria Contábil Ltda.
Valor
Data
da
Original
Ocorrência
R$
19.150,90
6/8/2009
36.900,00

10/12/2009

João
Bosco
Rodrigues, Cescon e Vinícius de
Vasconcellos da Costa
Valor
Data
da
Original
Ocorrência
R$
11.700,00
14/10/2009
37.725,21
31/12/2010
Cescon

e

Vinícius

de
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Vasconcellos da Costa
Valor
R$
380,00
1.063,00
7.233,93

Data
28/2/2009
28/2/2009
14/6/2010

9.6. aplicar individualmente ao Centro de Estudos Sociais Contemporâneos (Cescon),
João Bosco Rodrigues, Vinicius de Vasconcellos da Costa, Andreia Azambuja Rodrigues, FV
Contabilidade Ltda. e Leme Assessoria Contábil Ltda. a multa a seguir especificada, fixando-lhes o
prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento
da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão
até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor:
Responsável
Valor (R$)
Centro de Estudos Sociais Contemporâneos
100.000,00
(Cescon)
João Bosco Rodrigues
60.000,00
Vinicius de Vasconcellos da Costa
100.000,00
Andreia Azambuja Rodrigues
40.000,00
FV Contabilidade Ltda.
35.000,00
Leme Assessoria Contábil Ltda.
35.000,00
9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as
notificações;
9.8. autorizar, desde logo, se requerido, 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 os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de
qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor;
9.9. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, bem como ao Ministério da Justiça e Segurança
Pública e à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, com a informação de que a
íntegra do relatório e do voto que o fundamentaram podem ser consultados no endereço eletrônico
www.tcu.gov.br/acordaos.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5333-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira (Relator).
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES

JORGE OLIVEIRA
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Presidente

Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral

GRUPO I – CLASSE II – Primeira Câmara
TC 034.483/2014-4
Natureza: Tomada de Contas Especial
Unidade: Município de Araguanã/MA
Responsáveis: José Maria Pereira Mendonca (075.354.813-53); José Uilson Silva Brito
(178.380.023-20)
Representação legal: não há
SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL
BÁSICA E PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. OMISSÃO DE CONTAS.
REVELIA. IRREGULARIDADE DAS CONTAS, DÉBITO E MULTA.
RELATÓRIO
Inicio este relatório com a transcrição da instrução produzida na Secretaria de Controle Externo
de Tomada de Contas Especial – SecexTCE (peça 81):
“INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Assistência
Social, em desfavor dos Ex-Prefeitos Municipais de Araguanã/MA, Sr. José Uilson Silva Brito
(CPF 178.380.023-20) e Sr. José Maria Pereira Mendonça (CPF 075.354.813-53), em face da
omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados à conta do Programa de Proteção Social
Básica (PSB) e do Programa de Proteção Social Especial (PSE) em 2007.
HISTÓRICO
2.
Verifica-se nos autos que, com vistas à execução do Programa de Proteção Social Básica
(PSB) e do Programa de Proteção Social Especial (PSE), o FNAS repassou à Prefeitura Municipal
Araguanã/MA o montante original de R$ 104.689,00, sendo R$ 58.500,00 do Piso Básico de
Transição - PBT e R$ 46.189,00 do Piso Básico Fixo - PBF, conforme tabela abaixo (p. 32):
Valor
Parcel
Data da
Nº da (R$) depositado
Piso/Intervenção
a
Ordem
Ordem
na Ag 2314/
CC211508
PBF
12/200
07/02/200
00065
4.500,00
6
7
3
PBF
01/200
16/02/200
00113
4.500,00
7
7
3
PBF
02/200
07/03/200
90027
4.500,00
7
7
6
PBF
03/200
05/04/200
90091
4.500,00
7
7
4
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PBF

04/200
7

PBF

05/200
7

PBF

08/06/200

06/200

PBF

10/07/200

07/200

PBF

15/08/200

08/200

PBF
7
PBF

25/09/200

7

7
PBF

7

7
PBF

7

7
PBT

7

6
PBT

7

7
PBT

7

7
PBT

7

7
PBT

7

7
PBT

7

7
PBT

7

7
PBT

7

7
PBT

7

7
PBT

7

7
PBT

7

7
PBT

7

7
PBT
7

7

00115

3.553,00

90012

3.553,00

90096

3.553,00

90147

3.553,00

90203

3.553,00

90279

3.553,00

90328

3.553,00

90393

3.553,00

90454

3.553,00

90475

3.553,00

90580

3.553,00

90584

3.553,00

3
19/12/200

7

3.553,00

7
18/12/200

12/200

00070

7
05/11/200

11/200

4.500,00

9
17/10/200

10/200

90608

1
01/10/200

09/200

4.500,00

9
14/08/200

08/200

90559

9
10/07/200

07/200

4.500,00

1
08/06/200

06/200

90513

5
09/05/200

05/200

4.500,00

6
09/04/200

04/200

90445

2
07/03/200

03/200

4.500,00

8
22/02/200

02/200

90382

0
07/02/200

01/200

4.500,00

2
28/12/200

12/200

90337

9
17/12/200

12/200

4.500,00

9
23/11/200

11/200

90264

6
11/10/200

10/200

4.500,00

4

7
09/200

90188

2

7

7

4.500,00

9

7

7

90143
2

7

7

Total

08/05/200
7

7
104.689,0

0
2.1 Após a constatação da omissão no dever de prestar contas e da confecção do competente
Relatório do Tomador de Contas, a TCE foi encaminhada ao TCU pela Assessoria Especial de
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Controle Interno do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, mediante o Ofício
514/AECI/MDS-2014, de 19/11/2014 (p. 327).
2.2 Registre-se que constam destes autos o Relatório de Auditoria (p. 314-316), o Certificado
de Auditoria (p. 318), e o Parecer do Dirigente do Órgão de Controle Interno (p. 319), todos no
sentido da irregularidade das contas dos responsáveis, além do Pronunciamento do Ministro de
Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, de 14/11/2014 (p. 326).
2.3 No âmbito deste Tribunal, após o exame da documentação pertinente, concluiu-se pela
necessidade de citação dos ex-gestores, bem como realização de audiência (instrução na peça 8).
Importa ressaltar que as citações se deram em razão da irregularidade consistente na omissão no
dever de prestar contas dos recursos recebidos. Já as audiências foram motivadas pela irregularidade
referente ao não cumprimento do prazo originalmente estabelecido para a apresentação da prestação
de contas.
2.4 As comunicações foram efetuadas por meio dos ofícios e editais na forma abaixo:
N
atureza

Ci
tação

Ci
tação

A
udiência

A
udiência

A
udiência

A
udiência

A
udiência

Ci
tação

Ci
tação

Ci
tação

Comu
nicação

Data
de expedição

Destinatári
o

Ori
gem
do
endereço

Data
da
ciência ou motivo
da devolução

P
P
eça da eça
da
ciência Resposta

Ofíci
o
0716/2017SEC-ES/SA
Ofíci
o
0717/2017SEC-ES/SA
Ofíci
o
0718/2017SEC-ES/SA
Ofíci
o
0719/2017SEC-ES/SA
Ofíci
o
0146/2018SEC-ES/SA
Ofíci
o
0147/2018SEC-ES/SA
Ofíci
o
0148/2018SEC-ES/SA
Ofíci
o
0149/2018SEC-ES/SA
Ofíci
o
0150/2018SEC-ES/SA
Ofíci
o
0151/2018SEC-ES/SA

06/12
/2017, peça
14

Jose Maria
Pereira
Mendonca

Rec
eita
Federal

Número
inexistente Número
inexistente

ão
houve

06/12
/2017, peça
13

José
Uilson Silva Brito

Rec
eita
Federal

Não
procurado Ausente

06/12
/2017, peça
12

José
Uilson Silva Brito

Rec
eita
Federal

Não
procurado Ausente

06/12
/2017, peça
11

Jose Maria
Pereira
Mendonca

Rec
eita
Federal

Desconhecid
o
Número
inexistente

ão
houve

28/03
/2018, peça
26

José
Uilson Silva Brito

Out
ros

Outros
Número inexistente
Número inexistente

ão
houve

28/03
/2018, peça
27

Jose Maria
Pereira
Mendonca

ach

Número
inexistente Número
inexistente

ão
houve

28/03
/2018, peça
25

Jose Maria
Pereira
Mendonca

ros

28/03
/2018, peça
30

Jose Maria
Pereira
Mendonca

ach

28/03
/2018, peça
29

Jose Maria
Pereira
Mendonca

ros

28/03
/2018, peça
28

José
Uilson Silva Brito

Ren

Out

Ren

Out

Out
ros

Número
inexistente Outros

Número
inexistente Número
inexistente
Endereço
insuficiente/Outros

Outros
Número inexistente
Número inexistente

N

N
ão houve

N

N
ão houve

N

N
ão houve

N

N
ão houve

N

N
ão houve

N

N
ão houve

N

N
ão houve

N

N
ão houve

N

N
ão houve

N

N
ão houve

ão
houve

ão
houve

ão
houve

ão
houve

ão
houve

ão
houve
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Ci
tação
A
udiência
A
udiência
Ci
tação
Ci
tação

Ci
tação

Ci
tação

Ci
tação

Ci
tação

Ci
tação

Ci
tação

Ci
tação

Ci
tação

Ci
tação

Ci
tação

Edital
0009/2018SEC-ES/SA
Edital
0010/2018SEC-ES/SA
Edital
0011/2018SEC-ES/SA
Edital
0012/2018SEC-ES/SA
Ofíci
o
2977/2019SecexTCE
Ofíci
o
2978/2019SecexTCE
Ofíci
o
3232/2019SecexTCE
Ofíci
o
12638/2019Secomp-2
Ofíci
o
12639/2019Secomp-2
Ofíci
o
12640/2019Secomp-2
Ofíci
o
12641/2019Secomp-2
Ofíci
o
12642/2019Secomp-2
Ofíci
o
12649/2019Secomp-2
Ofíci
o
12650/2019Secomp-2
Ofíci
o
12651/2019Secomp-2

16/05
/2018, peça
45
16/05
/2018, peça
46
16/05
/2018, peça
47
16/05
/2018, peça
48
31/05
/2019, peça
58

Jose Maria
Pereira
Mendonca
Jose Maria
Pereira
Mendonca
José
Uilson Silva Brito

Ren

31/05
/2019, peça
57

Jose Maria
Pereira
Mendonca

ach

31/05
/2019, peça
56

Jose Maria
Pereira
Mendonca

ros

04/12
/2019, peça
64

Jose Maria
Pereira
Mendonca

U

04/12
/2019, peça
65

Jose Maria
Pereira
Mendonca

U

04/12
/2019, peça
66

Jose Maria
Pereira
Mendonca

U

04/12
/2019, peça
67

Jose Maria
Pereira
Mendonca

U

04/12
/2019, peça
68

Jose Maria
Pereira
Mendonca

ros

04/12
/2019, peça
69

José
Uilson Silva Brito

04/12
/2019, peça
70

José
Uilson Silva Brito

U

04/12
/2019, peça
71

José
Uilson Silva Brito

U

17/05/2018

ach
Ren

17/05/2018

ach
Out

ros

José
Uilson Silva Brito

ros

N
ão houve

5

N
ão houve

5

N
ão houve

5

N
ão houve

N

N
ão houve

N

N
ão houve

N

N
ão houve

7

N
ão houve

N

N
ão houve

N

N
ão houve

7

N
ão houve

7

N
ão houve

N

N
ão houve

N

N
ão houve

7

N
ão houve

0
17/05/2018

ros

José
Uilson Silva Brito

4
9

1
Out

17/05/2018
2

Out

Ren

Número
inexistente

Número
inexistente

Out

ão
houve

ão
houve

Outros
ão
houve

TC

26/12/2019
5

TC

Desconhecid
o

TC

ão
houve
Recusado
ão
houve

TC

26/12/2019
4

Out

18/12/2019
7

Rec
eita
Federal
TC

TC

Outros Não
procurado

Outros
Recusado

ão
houve

ão
houve

26/12/2019
3

2.5 Embora regularmente citados, os responsáveis não se manifestaram, configurando-se
revéis nos termos do 12, § 3º, da Lei 8.443/1992.
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ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE PROCEDIBILIDADE DA IN/TCU 71/2012
Apreciação do Prejuízo ao Contraditório e Ampla Defesa
3.
Verifica-se que não houve o transcurso de mais de dez anos desde o fato gerador sem que
tenha havido a notificação do responsável Telmo Guimarães 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 no exercício de 2008, e os responsáveis
foram notificados sobre a irregularidade pela autoridade administrativa competente por meio de
vários ofícios no período entre 2008 e 2014.
Valor de Constituição da TCE
3.1 Verifica-se, ainda, que o valor atualizado do débito apurado (sem juros) é 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
4.
Informa-se que foram encontrados outros débitos imputáveis aos responsáveis conforme
abaixo.
José Uilson Silva Brito: TC 032.082/2011-8, TC 021.822/2014-0, TC 034.483/2014-4,
TC 000.071/2018-8 e TC 018.299/2018-0.
José Maria Pereira Mendonça: TC 000.071/2018-8
4.1 A tomada de contas especial está, assim, devidamente constituída e em condição de ser
instruída.
EXAME
Da validade das notificações:
5.
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
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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.
(...)
5.1 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.
5.2 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).
5.3 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.
Da revelia dos responsáveis
5.4 No caso vertente, a citação dos responsáveis se deu por meio de ofícios remetidos a
endereços constantes dos sistemas informatizados do Tribunal, e também por meio da publicação de
edital, conforme consta na tabela presente nesta instrução (item 2.4) e na peça 80. A entrega dos
ofícios citatórios nesses endereços ficou comprovada, conforme avisos de recebimento juntados nas
peças 73, 74, 75 e 77.
5.5 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 (Acórdãos 1009/2018 TCU - Plenário, Relator: BRUNO DANTAS; 2369/2013 - TCU - Plenário, Relator: BENJAMIN
ZYMLER e 2449/2013 - TCU - Plenário, Relator: BENJAMIN ZYMLER). Dessa forma, a avaliação da
responsabilidade do agente não pode prescindir da prova existente no processo ou para ele carreada.
5.6 Ao não apresentarem sua defesa, os responsáveis deixaram de produzir prova da regular
aplicação dos recursos sob sua responsabilidade, em afronta às normas que impõem aos gestores
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públicos 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 200/1967: “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.”
5.7 Mesmo as alegações de defesa não sendo apresentadas, considerando o princípio da
verdade real que rege esta Corte, procurou-se buscar, em manifestações anteriores dos responsáveis,
inclusive na fase interna desta Tomada de Contas Especial, se havia algum argumento que pudesse
ser aproveitado a seu favor. Entretanto, nenhum elemento se mostrou suficiente para afastar as
irregularidades apontadas.
5.8 Em se tratando de processo em que as partes interessadas não se manifestaram 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-TCUPlenário (Relator: Aroldo Cedraz).
5.9 Dessa forma, os responsáveis arrolados devem ser considerados revéis, nos termos do art.
12, §3º, da Lei 8.443/1992, devendo suas contas serem julgadas irregulares, condenando-os ao
pagamento do débito apurado.
Prescrição da Pretensão Punitiva
6.
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.
6.1 No caso em exame, não ocorreu a prescrição, uma vez que a irregularidade sancionada
ocorreu em 1/3/2008 e o ato de ordenação das citações ocorreu em 22/11/2017.
CONCLUSÃO
7.
Em face da análise promovida na seção “Exame Técnico”, verifica-se que os ex-gestores
não lograram comprovar a boa e regular aplicação dos recursos e, instados a se manifestar, optaram
pelo silêncio, configurando a revelia, nos termos do §3º, do art. 12, da Lei 8.443/1992. Ademais,
inexistem nos autos elementos que demonstrem sua boa-fé ou a ocorrência de outras excludentes de
culpabilidade.
7.1 Verifica-se também que não houve a prescrição da pretensão punitiva, conforme análise já
realizada.
7.2 Tendo em vista que não constam dos autos elementos que permitam reconhecer a boa-fé
dos responsáveis, 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.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
8.
Diante do exposto, submetemos os autos à consideração superior, propondo:
a)
considerar revéis os responsáveis José Uilson Silva Brito (CPF 178.380.023-20) e José
Maria Pereira Mendonça (CPF 075.354.813-53), Ex-Prefeitos Municipais de Araguanã/MA, 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 dos responsáveis José Uilson Silva
Brito (CPF 178.380.023-20) e José Maria Pereira Mendonça (CPF 075.354.813-53), condenando-os
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ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos
juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito,
fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das
referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, 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 atribuídos aos responsáveis José Uilson Silva Brito e José Maria Pereira Mendonça
Data
Valor R$
07/02/2007
4.500,00
07/02/2007
3.553,00
16/02/2007
4.500,00
22/02/2007
3.553,00
07/03/2007
4.500,00
07/03/2007
3.553,00
05/04/2007
4.500,00
09/04/2007
3.553,00
08/05/2007
4.500,00
09/05/2007
3.553,00
08/06/2007
4.500,00
08/06/2007
3.553,00
10/07/2007
4.500,00
10/07/2007
3.553,00
14/08/2007
3.553,00
15/08/2007
4.500,00
Total
64.424,00
Débitos atribuídos apenas ao responsável José Maria Pereira Mendonça
Data
Valor R$
25/09/2007
4.500,00
01/10/2007
3.553,00
11/10/2007
4.500,00
17/10/2007
3.553,00
05/11/2007
3.553,00
23/11/2007
4.500,00
17/12/2007
4.500,00
18/12/2007
3.553,00
19/12/2007
3.553,00
28/12/2007
4.500,00
Total
40.265,00
c)
aplicar individualmente aos responsáveis José Uilson Silva Brito (CPF 178.380.02320) e José Maria Pereira Mendonça (CPF 075.354.813-53), a multa prevista no art. 57 da Lei
8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar
da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea “a”, do Regimento
Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada
monetariamente desde a data 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 as
notificações, 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. 26 da Lei 8.443,
de 1992, c/c o art. 217, §§ 1º e 2º do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36
parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos
legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para
comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da
parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre
cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma
prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do
recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos
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do § 2º do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal;
f)
enviar cópia do Acórdão a ser prolatado 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 do TCU, para adoção das medidas cabíveis;
g)
esclarecer aos responsáveis José Uilson Silva Brito e José Maria Pereira Mendonça
que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não se justifique a
omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das
contas, dando-se ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992;
h)
enviar cópia do Acórdão que vier a ser proferido ao Fundo Nacional de Assistência
Social e aos responsáveis, para ciência;
i)
informar à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, ao Fundo Nacional de
Assistência Social e aos responsáveis 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; e
j)
informar à Procuradoria da República no Estado do Maranhão que, nos termos do
parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério
Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática,
ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem
solicitação formal.”
2.
O Diretor da 5ª Diretoria Técnica da SecexTCE (peça 82), com apoio do titular daquela
unidade técnica (peça 83), acompanhou a proposta da instrução, com os seguintes ajustes:
“Consoante expresso na instrução precedente, os responsáveis foram citados e ouvidos em
audiência pela omissão no dever de prestar contas.
3.
Porém, conforme previsto no Plano de Ação (p. 22-24), os recursos foram repassados
para aplicação no exercício de 2007, com prazo para a apresentação da prestação de contas até
29/2/2008 (art. 9º da Portaria MDS 459/2005), prorrogado para 12/5/2008 (art. 1º da Portaria MDS
33/2006) e, finalmente, para 30/6/2008 [item 1 do Ofício 1.716, de 02/07/2008 (p. 36)].
4.
E, de acordo com as fichas de qualificação (p. 252-254) dos responsáveis, seus períodos
de gestão foram: Sr. José Uilson Silva Brito, 2005 a mai/2007 e ago/2007; Sr. José Maria Pereira
Mendonça, de jun/2007 a jul/2007, set/2007 a dez/2007 e 2008.
5.
Portanto, fica claro que o prazo para apresentação das prestações de contas não se
encerrou na gestão do Sr. José Uilson Silva Brito, não recaindo sobre ele, desta feita, a mácula de ter
descumprido o prazo para apresentação das contas, restando afastada quanto a ele a possível
aplicação da multa do art. 58, inciso I, mencionada na alínea ‘g’ do item 8 da instrução precedente.
6.
Ante o exposto, elevo os autos à consideração superior, propondo:
a) considerar reveis os responsáveis José Uilson Silva Brito (CPF 178.380.023-20) e José
Maria Pereira Mendonça (CPF 075.354.813-53), Ex-Prefeitos Municipais de Araguanã/MA, 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 dos responsáveis José Uilson Silva
Brito (CPF 178.380.023-20) e José Maria Pereira Mendonça (CPF 075.354.813-53), condenando-os
ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos
juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito,
fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das
referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, 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 atribuídos aos responsáveis José Uilson Silva Brito e José Maria Pereira Mendonça
Data
Valor
07/02/2007 R$ 4.500,0
0
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07/02/2007
3.553,0
16/02/2007 0
4.500,0
22/02/2007 0
3.553,0
07/03/2007 0
4.500,0
07/03/2007 0
3.553,0
05/04/2007 0
4.500,0
09/04/2007 0
3.553,0
08/05/2007 0
4.500,0
09/05/2007 0
3.553,0
08/06/2007 0
4.500,0
08/06/2007 0
3.553,0
10/07/2007 0
4.500,0
10/07/2007 0
3.553,0
14/08/2007 0
3.553,0
15/08/2007 0
4.500,0
Total
64.424,
0
Débitos atribuídos apenas ao responsável José
00 Maria Pereira Mendonça
Data
Valor
25/09/2007 R$ 4.500,0
01/10/2007 0
3.553,0
11/10/2007 0
4.500,0
17/10/2007 0
3.553,0
05/11/2007 0
3.553,0
23/11/2007 0
4.500,0
17/12/2007 0
4.500,0
18/12/2007 0
3.553,0
19/12/2007 0
3.553,0
28/12/2007 0
4.500,0
Total
40.265,
0
c) aplicar, individualmente, aos responsáveis
José Uilson Silva Brito (CPF 178.380.02300
20) e José Maria Pereira Mendonça (CPF 075.354.813-53) a multa prevista no art. 57 da Lei
8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar
da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea “a”, do Regimento
Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas
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 as
notificações, 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. 26 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
parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos
legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para
comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da
parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre
cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma
prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do
recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos
do § 2º do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal;
f) enviar cópia do Acórdão a ser prolatado 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 do TCU, para adoção das medidas cabíveis;
g) esclarecer ao responsável José Maria Pereira Mendonça (CPF 075.354.813-53) que,
caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não se justifique a omissão
da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas,
dando-se ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992;
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h) enviar cópia do Acórdão que vier a ser proferido ao Fundo Nacional de Assistência
Social e aos responsáveis, para ciência;
i) informar à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, ao Fundo Nacional de
Assistência Social e aos responsáveis 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; e
j) informar à Procuradoria da República no Estado do Maranhão que, nos termos do
parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério
Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática,
ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem
solicitação formal.”
3.
Por sua vez, o Ministério Público junto ao TCU - MPTCU, por intermédio da ilustre
Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva, manifestou-se nos seguintes termos (peça 86):
“Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Assistência
Social, em desfavor dos ex-prefeitos do Município de Araguanã/MA, Senhores José Uilson Silva Brito
e José Maria Pereira Mendonça, em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos
repassados à conta do Programa de Proteção Social Básica (PSB) e do Programa de Proteção Social
Especial (PSE) em 2007.
2.
Com vistas à execução dos referidos programas, o FNAS repassou à Prefeitura Municipal
de Araguanã/MA o montante original de R$ 104.689,00, composto de R$ 58.500,00 do Piso Básico de
Transição (PBT) e de R$ 46.189,00 do Piso Básico Fixo (PBF), transferidos ao longo do exercício de
2007.
3.
O motivo da instauração da TCE foi a ocorrência de prejuízo ao erário oriundo da
omissão no dever de prestar contas, conforme concluído no Relatório do Tomador de Contas Especial
(peça 1, pp. 292-308). A irregularidade das contas foi confirmada pela Controladoria-Geral da União
por meio de Relatório de Auditoria (peça 1, pp. 314-316), Certificado de Auditoria (peça 1, p. 318) e
Parecer do Dirigente do Órgão de Controle Interno (peça 1, p. 319).
4.
No TCU, em instrução preliminar (peça 8), foi proposto que se realizasse a citação dos
Senhores José Uilson Silva Brito e José Maria Pereira Mendonça, pelo débito solidário de R$
64.424,00, e pelo débito individual de R$ 40.265,00, apenas do segundo responsável, tendo em vista a
não comprovação da boa e regular aplicação dos valores federais recebidos, considerando a omissão
no dever legal de prestar contas. Foi também proposto que se realizasse a audiência de ambos os
responsáveis, pelo não cumprimento do prazo originalmente estipulado para apresentação da
prestação de contas.
5.
Devidamente notificados por meio de ofícios e editais (cf. tabela de comunicações à peça
81, pp. 2-3), os responsáveis não compareceram aos autos, configurando sua revelia, nos termos do
art. 12, § 3.º, da Lei n.º 8.443/1992. Após avaliar que os ex-gestores não lograram comprovar a boa e
regular aplicação dos recursos, bem como que inexistem elementos para reconhecer a boa-fé dos
responsáveis, a proposta da instrução técnica (peça 81) é pelo julgamento irregular das contas dos
responsáveis, condenação pelos débitos solidário e individual quantificados no processo e aplicação
da multa do art. 57 da Lei n.º 8.443/1992.
6.
O Diretor da Sec-TCE/D5, ao se manifestar na peça 82, colocou-se de acordo com a
proposta formulada na instrução técnica, salvo quanto à responsabilização pelo descumprimento do
prazo para apresentação da prestação de contas, que, em sua opinião, não deveria recair sobre o
Senhor José Uilson Silva Brito, afastando-se a possibilidade de aplicação a esse responsável da multa
do art. 58, inciso I, uma vez que a data para apresentação das contas se encerrou na gestão do Senhor
José Maria Pereira Mendonça. O Secretário da Secex-TCE manifestou-se de acordo com a proposta
do titular da Sec-TCE/D5.
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7.
Quanto ao aspecto da prescrição da pretensão punitiva do TCU, a Unidade Técnica
ressaltou que, no caso em exame, deve ser aplicado o entendimento do Acórdão n.º 1.441/2016-TCUPlenário, que uniformizou a jurisprudência acerca dessa questão, fixando para os processos do TCU
o prazo geral de prescrição indicado no art. 205 do Código Civil, de dez anos, contado da data de
ocorrência da irregularidade, com interrupção pelo ato que ordenar a citação, a audiência ou a oitiva
do responsável. No caso desta TCE, não teria ocorrido a prescrição, uma vez que a irregularidade
sancionada ocorreu em 1/3/2008 e o ato de ordenação das citações em 22/11/2017.
8.
Relativamente à questão da prescrição nos processos do TCU, e ao entendimento quanto à
observância do prazo decenal definido no Acórdão n.º 1.441/2016-Plenário para a prescrição da
pretensão punitiva, faremos algumas considerações neste parecer.
9.
A matéria foi objeto de repercussão geral admitida pelo Supremo Tribunal Federal no
Recurso Extraordinário 636.886 (tema 899). A decisão do julgamento foi publicada em 20/4/2020,
enunciando-se a tese de que “é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em
decisão de Tribunal de Contas”.
10. Diante deste novo cenário, deve ser analisada a questão da prescrição levando-se em
conta o recente pronunciamento do STF, com o fim de verificar a aplicação, à hipótese dos autos, do
novo entendimento firmado sobre o sentido e alcance do art. 37, § 5.º, da ConstituiçãoFederal
Prescritibilidade da pretensão de ressarcimento fundada em decisão de Tribunal de Contas
11. Como mencionado, a matéria foi objeto de repercussão geral admitida pelo Supremo
Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 636.886 (tema 899). Por ocasião do julgamento do RE,
foi fixado o entendimento de que “é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em
decisão de Tribunal de Contas”.
12. Para melhor compreensão do alcance dessa tese, cumpre transcrever trecho do voto
condutor daquele julgamento, da lavra do Ministro Relator Alexandre de Moraes:
“Em conclusão, nos termos das fundamentações e decisões Plenárias do SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na
prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios
à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o
TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública.
Entendo que, as razões que levaram a maioria da CORTE a estabelecer excepcional
hipótese de imprescritibilidade, no tema 897, não estão presentes em relação as decisões do Tribunal
de Contas que resultem imputação de débito ou multa, e, que, nos termos do §3º, do artigo 71 da CF,
tem eficácia de título executivo; sendo, portanto, prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário
fundada nessas decisões; uma vez que, (a) a Corte de Contas, em momento algum, analisa a existência
ou não de ato doloso de improbidade administrativa; (b) não há decisão judicial caracterizando a
existência de ato ilícito doloso, inexistindo contraditório e ampla defesa plenos, pois não é possível ao
imputado defender-se no sentido da ausência de elemento subjetivo.
Ressalte-se, ainda, que, com base nas decisões do Tribunal de Contas, paralelamente à
ação de execução, será possível o ajuizamento de ação civil de improbidade administrativa para,
garantido o devido processo legal, ampla defesa e contraditório, eventualmente, condenar-se o
imputado, inclusive a ressarcimento ao erário, que, nos termos da tese fixada no TEMA 897, será
imprescritível.”
13. Não resta dúvida, portanto, que o STF sedimentou o entendimento de que são prescritíveis
as pretensões de ressarcimento fundadas em decisões do TCU, excepcionando apenas aquelas ações
que configurem atos de improbidade administrativa dolosos tipificados na Lei n.º 8.429/92.
14. Impende salientar que o instituto da repercussão geral apresenta o chamado efeito
multiplicador, ou seja, o de possibilitar que o Supremo Tribunal Federal decida uma única vez e que,
a partir dessa decisão, os processos idênticos sejam atingidos. No regime da repercussão geral
introduzido pela Emenda Constitucional n.º 45/2004, o STF divulga previamente a conclusão sobre a
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questão constitucional controversa exatamente para possibilitar sua utilização imediata como
orientação aos demais órgãos julgadores, sendo certo que esse efeito erga omnes também atinge o
TCU na apreciação das matérias de sua competência.
15. Não se olvide ainda do entendimento consolidado da Suprema Corte no sentido de que a
existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem
sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do “leading case”
(ARE 673.256-AgR, rel. Min. Rosa Weber; ARE 930.647-AgR/PR, rel. Min. Roberto Barroso; RE
611.683-AgR/DF, rel. Min. Dias Toffoli, entre outros).
16. Adicionalmente, deve ser considerado que a prescrição e a decadência são matérias de
ordem pública que podem ser arguidas em qualquer tempo e grau de jurisdição e, inclusive, ser
reconhecidas de ofício pelo julgador, o que nos leva à convicção de que o novo entendimento
veiculado pelo RE 636.886 (tema 899) tem aplicação imediata a todos os processos em curso no TCU,
independentemente da época da ocorrência dos fatos.
Prescritibilidade das pretensões reparatória e executória
17. Embora a controvérsia dirimida no RE 636.886 tenha sido circunscrita à prescrição
ocorrida no curso da execução, quando o dano ao erário já havia sido objeto de acertamento,
materializado em acórdão condenatório proferido pelo TCU, é necessário considerar as razões
essenciais da decisão, para identificar seus reflexos também no que diz respeito à prescrição
reparatória.
18. Observa-se que, para resolver a lide, o STF concluiu que a ressalva constante da parte
final do art. 37, § 5.º, da Constituição Federal (“ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento”)
não criou uma hipótese de imprescritibilidade apta a alcançar as decisões dos Tribunais de Contas. É
o que se depreende do seguinte trecho do Voto do Ministro Alexandre de Moraes:
“A ressalva que permaneceu no § 5º do art. 37 da CF (ressalvadas as respectivas ações de
ressarcimento), mesmo após a retirada da expressão QUE SERÃO IMPRESCRITÍVEIS [expressão
excluída por emenda do Plenário quando da apresentação do Projeto de Constituição da Comissão de
Sistematização], teve por finalidade evitar, principalmente, uma anomia em relação à possibilidade de
ressarcimento ao erário em face de responsabilização pela prática de eventuais atos ilícitos, enquanto
ainda não tipificados pela lei exigida no § 4º do art. 37 da CF como atos de improbidade
administrativa.
A ressalva prevista no § 5º do art. 37 da CF não pretendeu estabelecer uma exceção
implícita de imprescritibilidade, mas obrigar constitucionalmente a recepção das normas legais
definidoras dos instrumentos processuais e dos prazos prescricionais para as ações de ressarcimento
do erário, inclusive referentes a condutas ímprobas, mesmo antes da tipificação legal de elementares
do denominado ato de improbidade (Decreto 20.910/1932, Lei 3.164/1957, Lei 3.502/1958, Lei
4.717/1965, Lei 7.347/1985, Decreto-Lei 2.300/1986); mantendo, dessa maneira, até a edição da
futura lei e para todos os atos pretéritos, a ampla possibilidade de ajuizamentos de ações de
ressarcimento.”
19. Ocorre que, no âmbito do processo perante o TCU, a proteção do art. 37, § 5.º, da CF, era
a fonte utilizada na defesa da imprescritibilidade tanto na fase condenatória como no curso da
execução dos títulos extrajudiciais consubstanciados nos seus acórdãos.
20. Nesse diapasão, é forçoso concluir que também é prescritível a pretensão de
ressarcimento exercida pelo TCU com o fim de apurar a ocorrência de prejuízo ao erário e condenar
o agente que lhe deu causa. Essa conclusão resulta das razões de decidir utilizadas na paradigmática
decisão da Corte Suprema, que delimitaram o sentido e o alcance da ressalva contida no art. 37, § 5.º,
da Constituição Federal.
Regras prescricionais aplicáveis
21. Na situação específica do RE 636.886, que tratou da prescrição da pretensão ressarcitória
na fase de execução de julgado do TCU, o STF aplicou as regras de prescrição contidas na Lei de
Execução Fiscal (conjugada com os dispositivos pertinentes do Código Tributário Nacional).
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22. As regras da Lei de Execução Fiscal, no entanto, não se prestam a disciplinar a
prescrição da pretensão reparatória do TCU na fase anterior à formação do respectivo título
executivo extrajudicial consubstanciado em seu acórdão condenatório.
23. Ocorre que não há norma legal específica que discipline a prescrição no processo de
controle externo, o que faz necessária a utilização da analogia para suprir essa lacuna, buscando-se
um sistema normativo já existente que seja mais compatível com as atividades de identificação de
dano e de imputação de responsabilidades levadas a efeito pelo TCU.
24. Aqui defendemos que deva ser aplicado o mesmo marco normativo prescricional tanto
para a pretensão punitiva do Tribunal quanto para a sua pretensão de ressarcimento do dano ao
erário. Isso se justifica na medida em que o instituto da prescrição busca indicar se ainda é possível
ao Tribunal de Contas exercer a apuração e julgamento dos fatos, independentemente do desfecho do
processo (imputação de débito ou aplicação de sanções). Ademais, sob a perspectiva do tempo como
vetor da segurança jurídica e da própria prescrição como elemento indissociável do devido processo
legal, a fixação de um prazo prescricional também objetiva não comprometer a possibilidade de
defesa do responsável. E sua defesa normalmente se refere a fatos em relação aos quais teve
participação ou conhecimento, independentemente de, após a apuração, as consequências de sua
responsabilidade se situarem no âmbito do ressarcimento ou da sanção.
25. Cabe pontuar que houve ampla discussão acerca da prescrição da pretensão punitiva no
Tribunal, que culminou com a adoção do prazo de dez anos do Código Civil (Acórdão n.º 1.441/2016
– Plenário), em detrimento do regime de prescrição quinquenal da Lei n.º 9.873/1999, o qual então
nos parecia mais adequado, conforme expusemos detalhadamente em manifestação exarada nos autos
do TC 020.635/2004-9.
26. Naquela oportunidade, já não vislumbrávamos fundamentos jurídicos sólidos para a
adoção do Código Civil como referencial analógico a ser utilizado pelo Tribunal de Contas da União
em matéria de prescrição, senão apenas uma aparente escolha conservadora pelo prazo mais dilatado
para o exercício da jurisdição de Controle Externo.
27. Parecia-nos que a opção pelo prazo prescricional quinquenal previsto na Lei n.º
9.873/1999 era a mais consentânea com a atuação estatal de Controle Externo, por dispor
expressamente sobre o exercício da ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e
indireta, como também por prever o lustro como o prazo para o perecimento do direito de agir da
Administração Pública.
28. Com efeito, embora o controle externo não seja exercido com respaldo no poder de polícia
mencionado no art. 1.º do diploma legal supra, a atuação punitiva de ambos apresenta mais
similaridades do que diferenças, autorizando o uso da analogia. Uma das semelhanças é a
inexistência de partes em ambos os processos administrativos, tanto o punitivo derivado do poder de
polícia quanto aquele exercido pelo TCU, nos quais, também, o órgão estatal exerce
independentemente de provocação de outrem o direito de perseguir e de punir (jus persequendi e jus
puniendi), aproximando as duas esferas de atuação sobremaneira.
29. Ademais, observávamos que a Lei n.º 9.873/1999 disciplinava a prescrição em sua
integralidade, estabelecendo um prazo geral de 5 anos, incidente sobre todo e qualquer fato que
enseja a pretensão punitiva da União, com disposições sobre termo inicial de contagem do prazo,
interrupção e suspensão.
30. Também a previsão da prescrição intercorrente no prazo de 3 (três) anos (art. 1.º, § 1.º, da
lei) se afigura medida harmônica com o exercício do Controle Externo, como forma de evitar que a
inércia e morosidade do Poder Público se estendam indefinidamente, constituindo importante
instrumento de segurança jurídica e de estabilidade das relações jurídicas, que recomendava a
integração analógica por meio da Lei n.º 9.873/1999.
31. De todo modo, o Tribunal perfilhou entendimento diverso, tendo uniformizado sua
jurisprudência quanto à prescrição da pretensão punitiva com a adoção do prazo decenal geral do
Código Civil (Acórdão n.º 1.441/2016 – Plenário).
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32. No entanto, entendemos que, com o recente reconhecimento da prescritibilidade do débito
pelo STF, faz-se necessário revisitar toda a matéria.
33. Em situações que versavam sobre sanções aplicadas pelo TCU, a prescrição foi discutida
pelo STF em julgamentos posteriores ao Acórdão n.º 1.441/2016-TCU-Plenário. Houve decisões
colegiadas de ambas as turmas do STF no sentido de que a pretensão punitiva no processo de controle
externo é regida pela Lei n.º 9.873/1999 (1.ª Turma: MS 32.201, DJe-173, 4/8/2017; 2.ª Turma: MS
35.512-AgR, DJe-135, 19/6/2019 e MS 36.067, DJe-234, 28/10/2019).
34. A matéria foi objeto de detalhada análise no MS 32.201. Nesse julgamento, após examinar
os fundamentos do Acórdão n.º 1441/2016-Plenário, o STF manifestou-se em sentido diverso, nos
termos da seguinte ementa:
“Direito administrativo. Mandado de segurança. Multas aplicadas pelo TCU. Prescrição
da pretensão punitiva. Exame de legalidade.
1. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº
9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia.
(...).”
35. O critério utilizado pelo STF no exame da prescrição punitiva pode ter aplicação mais
ampla, para ser utilizado como fonte de integração também no que diz respeito à pretensão
reparatória, até que haja a edição de norma específica.
36. Cabe destacar que o prazo de cinco anos fixado na Lei n.º 9.873/1999 é compatível com a
diretriz de que a ação e a execução prescrevem no mesmo prazo (Súmula 150 do STF), e o prazo
quinquenal foi adotado pelo STF para a execução do acórdão condenatório do TCU (RE 636.886).
37. Ressalte-se, ainda, que, na ausência de norma em contrário, o princípio da simetria
orienta que o Poder Público tenha, para agir, o mesmo prazo que a lei estabelece para a pretensão
inversa, ou seja, para quando o Estado é demandado, sendo certo que a pretensão de ressarcimento
exercida pelo particular contra o Estado observa o prazo quinquenal fixado pelo Decreto n.º
20.910/1932.
38. Além disso, a Lei n.º 9.873/1999 apresenta hipóteses detalhadas quanto aos outros
aspectos da regulação da prescrição (termo inicial e causas interruptivas), compatíveis com as
peculiaridades do processo de controle externo como um todo (e não apenas quando tal processo se
destina à aplicação de sanções).
39. No que toca às causas interruptivas, vale ressaltar que, nos julgamentos dos Mandados de
Segurança 32.201 e 36.067, o Supremo Tribunal Federal descortinou diversos procedimentos de
controle que se enquadrariam analogicamente às hipóteses previstas no art. 2.º da Lei n.º 9.873/99, a
exemplo de lavratura de relatório de auditoria, certamente um ato inequívoco que importa a apuração
do fato (art. 2.º, II), instauração de tomada de contas especial, também um ato inequívoco que importa
a apuração do fato (art. 2.º, II), autuação da TCE no Tribunal, do mesmo modo (art. 2.º, II), citação
do responsável (art. 2.º, I), e exercício do poder punitivo por meio da prolação de acórdão
condenatório (art. 2.º, III).
40. Por fim, cumpre transcrever trecho do Voto do Ministro Gilmar Mendes no julgamento do
RE 636.886, em que justifica a adoção supletiva do art. 1.º da Lei n.º 9873/99 para o deslinde da
questão:
“Considerando que a atividade de controle externo, a cargo do Poder Legislativo e
auxiliado pelo Tribunal de Contas, é exercida, mutatis mutandis, como poder de polícia administrativa
lato sensu, cujo objeto é agir preventiva ou repressivamente em face da ocorrência de ilícito que
possa causar ou cause prejuízo ao erário, entendo aplicável o prazo quinquenal punitivo para os
casos de ressarcimento aos cofres públicos, salvo em se tratando de fato que também constitua crime,
ocasião em que a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal. Até porque, como garantia
fundamental do cidadão fiscalizado, conforme visto, é etapa obrigatória a efetivação do contraditório
e da ampla defesa no processo de tomada de contas para que, após o regular processo administrativo,
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culmine-se com o título executivo extrajudicial que enseje a cobrança judicial visando ao
ressarcimento ao erário.”
41. Isto posto, até que sobrevenha norma específica, entendemos que a adoção do regime
previsto na Lei n.º 9.873/1999 apresenta-se como solução adequada para regular a prescrição para a
atuação do Tribunal, tanto por observar os parâmetros que preponderam no conjunto de normas do
direito público, como por ser, também, a norma que já vem sendo utilizada pelo STF para reger a
limitação temporal ao poder sancionador do TCU.
Histórico da Tomada de Contas Especial
42. A presente TCE se limita a avaliar a aplicação dos recursos repassados pelo Fundo
Nacional de Assistência Social ao Município de Araguanã/MA entre 1/1/2007 e 31/12/2007. O prazo
final para a apresentação da prestação de contas estava inicialmente previsto para 29/2/2008 (art. 9.º
da Portaria MDS n.º 459/2005), depois foi prorrogado para 12/5/2008 (art. 1.º da Portaria MDS n.º
33/2008) e, finalmente, para 30/6/2008 (cf. item 1 do Ofício n.º 1.716/DEFNAS/SNAS/MDS, de
2/7/2008; peça 1, p. 36). Ultrapassado esse prazo, a prestação de contas não foi encaminhada pelos
responsáveis ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
43. Constam do processo a Nota Técnica emitida em 2/7/2009, da Coordenação de Prestação
de Contas do MDS (peça 1, pp. 76-78), que concluiu que as impropriedades constatadas não haviam
sido sanadas, a Nota Técnica n.º 6890/2013-CPCRFF/CGPC/DEFNAS, de 27/12/2013 (peça 1, pp.
122-132), sugerindo que os gestores fossem notificados acerca das pendências para a devida
regularização da prestação de contas, e a Nota Técnica n.º 940/2014-CPCRFF/CGPC/DFNAS, de
23/4/2014 (peça 1, pp. 4-8), sugerindo a reprovação da prestação de contas do Município, com o
devido encaminhamento do processo para a abertura de Tomada de Contas Especial.
44. Em 25/10/2012, foi emitido o Relatório de Demandas Especiais n.º 00209.000148/200954, da Secretaria Federal de Controle Interno, referente à ação de controle desenvolvida em função
de situações presumidamente irregulares ocorridas no Município de Araguanã/MA (peça 1, pp. 90120), relatório que analisou alguns programas/ações do MDS, dentre os quais a execução dos
recursos dos pisos básico fixo e básico de transição, no exercício de 2007.
45. Na fase interna, os dois ex-prefeitos foram notificados por meio dos Editais de Notificação
n.º 06/2014 e n.º 07/2014, publicados no Diário Oficial da União, na data de 12/2/2014 (peça 1, p.
250).
46. O Relatório do Tomador de Contas Especial (peça 1, pp. 292-308) data de 25/8/2014. No
âmbito da CGU, foram emitidos o Relatório de Auditoria (peça 1, pp. 314-316), em 8/10/2014, o
Certificado de Auditoria (peça 1, p. 318) e o Parecer do Dirigente do Órgão de Controle Interno
(peça 1, p. 319), estes dois últimos em 15/10/2014.
47. No TCU, o processo foi autuado em 15/12/2014. Diversos ofícios de citação e audiência
foram endereçados aos Senhores José Uilson Silva Brito e José Maria Pereira Mendonça, sem que
houvesse ciência dos responsáveis. Consta que houve recebimento dos ofícios em 11/12/2019,
conforme os avisos de recebimento às peças 73, 74, 75. Antes desta data, os responsáveis já haviam
sido citados pelo Tribunal por meio de edital, em 17/5/2018 (peças 49, 50, 51 e 52).
Exame da prescrição no caso concreto
48. Quanto ao prazo, a Lei n.º 9.873/1999 apresenta um prazo geral, de cinco anos (art. 1.º,
caput), e um prazo especial, previsto no art. 1.º, § 2.º, a saber: “quando o fato objeto da ação punitiva
da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal”.
Com relação a essa particular hipótese, registre-se o entendimento do STJ no sentido de que a
pretensão punitiva da Administração Pública em relação a infração administrativa que também
configura crime em tese somente se sujeita ao prazo prescricional criminal quando instaurada a
respectiva ação penal (REsp 1116477/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 16/08/2012, DJe 22/08/2012). Como não há notícia nos autos sobre a
instauração de ação penal que verse sobre os fatos objeto desta TCE, cumpre-nos adotar o prazo
geral quinquenal para a análise da prescrição no caso concreto.

760
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

49. No que toca ao termo inicial do prazo, deve ser considerada a data da prática da infração,
nos termos do art. 1.º da Lei n.º 9.873/1999. Como a irregularidade consistiu em omissão no dever de
prestar contas, entendemos que o termo inicial do prazo prescricional deve ser 30/6/2008, data limite
do prazo para apresentação da prestação de contas.
50. Prevê a Lei n.º 9.873/1999 que a prescrição se interrompe “pela notificação ou citação do
indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital” (art. 2.º, inciso I). Aqui cumpre destacar que,
nesse regime legal, a interrupção se dá pela notificação ou citação propriamente dita, e não pelo
despacho que a ordena.
51. Com esse fundamento, houve a interrupção em 12/2/2014, 17/5/2018 e 11/12/2019, as
duas primeiras datas correspondentes a editais de notificação publicados no DOU, respectivamente,
nas fases interna e externa da TCE, e a última data correspondente ao recebimento pelos responsáveis
dos Ofícios n.º 12651/2019-Secomp-2, n.º 12641/2019-Secomp-2 e n.º 12638/2019-Secomp-2.
52. Ocorre que, a teor do disposto na Lei n.º 9.873/1999, a prescrição também se interrompe
“por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato” (art. 2.º, inciso II). Sob esse
fundamento, houve interrupção da prescrição em 2/7/2009 (data da Nota Técnica da peça 1, pp. 7678, do MDS), 25/10/2012 (data do Relatório de Demandas Especiais n.º 00209.000148/2009- 54, da
Controladoria-Geral da União), 27/12/2013 (data da Nota Técnica n.º 6890/2013CPCRFF/CGPC/DEFNAS), 23/4/2014 (data da Nota Técnica n.º 940/2014-CPCRFF/CGPC/DFNAS),
25/8/2014 (data do Relatório do Tomador de Contas Especial), 15/10/2014 (data do Parecer do
Dirigente do Órgão de Controle Interno) e 15/12/2014 (data da autuação do processo no TCU).
53. Feito esse retrospecto, entendemos que não restou caracterizado no caso concreto o
decurso do prazo prescricional previsto no art. 1.º, caput, da Lei n.º 9.873/1999.
Análise de mérito da TCE
54. Superada a análise da prejudicial de mérito relacionada à prescrição, não temos reparo a
fazer ao exame técnico empreendido pela Secex-TCE à peça 81 e à proposta de julgar as contas dos
dois responsáveis irregulares, com condenação em débito e aplicação da multa do art. 57 da Lei n.º
8.443/1992, atentando-se à ressalva do dirigente da Sec-TCE/D5 à peça 82, de considerar apenas o
Senhor José Maria Pereira Mendonça responsável pelo descumprimento do prazo para apresentação
da prestação de contas, haja vista que a data final da obrigação encerrou-se em sua gestão.
55. Nesse último aspecto, o efeito da exclusão da responsabilidade do Senhor José Uilson
Silva Brito pela irregularidade que justificou sua audiência poderá ser considerado na dosimetria
mais branda da multa do art. 57 da Lei n.º 8.443/1992, em relação à sua aplicação ao Senhor José
Maria Pereira Mendonça, tendo em vista que a proposta da Unidade Técnica contempla a absorção
da multa do art. 58 pela multa do art. 57, pelo princípio da consunção.
56. Por fim, manifestamo-nos de acordo com as premissas de cálculo das parcelas do débito
solidário e individual adotadas pela Secex-TCE (peça 8). Como consta dos autos, houve períodos
intercalados de gestão no Município ao longo de 2007. De acordo com as Fichas de Qualificação
(peça 1, pp. 252 e 254), o período do Senhor José Uilson Silva Brito foi de 2005 a maio de 2007, e
agosto de 2007, enquanto o período do Senhor José Maria Pereira Mendonça foi de junho de 2007 a
julho de 2007, de setembro de 2007 a dezembro de 2007, e em 2008. Tendo em vista que os
responsáveis não comprovaram quanto cada um deles geriu dos recursos impugnados, ou quanto
ordenaram de despesas, a Unidade Técnica entendeu que a responsabilidade deve ser solidária por
todo o recurso recebido de janeiro a agosto de 2007 (R$ 64.424,00), e individual, do Senhor José
Maria Pereira Mendonça, pelos recursos recebidos a partir de setembro de 2007 (R$ 40.265,00),
posição que nos parece adequada.
Proposta
57. Ante todo o exposto, esta representante do Ministério Público de Contas manifesta-se de
acordo com a proposta de encaminhamento que consta da peça 81, com o ajuste sugerido pelo corpo
dirigente da Secex-TCE às peças 82 e 83.”
É o relatório.
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VOTO
Esta tomada de contas especial foi instaurada pelo Fundo Nacional de Assistência Social FNAS em decorrência da ausência de prestação de contas dos recursos do Programa de Proteção
Social Básica - PSB e do Programa de Proteção Social Especial PSE repassados ao Município de
Araguanã/MA em 2007.
2.
No âmbito desta Corte, foram devidamente citados - pelos débitos apurados - e ouvidos em
audiência prévia - pela omissão injustificada de contas – os ex-Prefeitos José Uilson Silva Brito e José
Maria Pereira Mendonça, que, no entanto, permaneceram silentes.
3.
Configuradas as revelias dos responsáveis e a ausência de demonstração da correta
aplicação dos recursos transferidos, o Auditor Federal de Controle Externo – AUFC da Secretaria de
Controle Externo de Tomada de Contas Especial – SecexTCE opinou pela irregularidade destas contas
especiais, pela condenação dos ex-Prefeitos ao recolhimento dos débitos de suas respectivas
responsabilidades solidária e individual, pela aplicação a ambos da multa do art. 57 da Lei 8.443/1992
e, ainda, por se informar aos responsáveis que “caso se demonstre, por via recursal, a correta
aplicação dos recursos, mas não se justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser
afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dando ensejo à aplicação da multa prevista
no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992”.
4.
O Diretor Técnico da SecexTCE, com apoio do titular daquela unidade instrutiva,
acompanhou a proposta do AUFC. Contudo, verificou aquele dirigente (i) que o prazo para prestação
de contas dos recursos em questão, após duas prorrogações, esgotou-se em 30/06/2008, e (ii) que,
embora tenha havido períodos de alternância dos dois responsáveis à frente da Prefeitura ao longo de
2007, a gestão de José Uilson Silva Brito se encerrou em agosto daquele ano, o que significa que o
prazo para apresentação das contas findou-se na gestão de José Maria Pereira Mendonça, que foi de
setembro de 2007 ao final de 2008.
5.
Por tal razão, aquele Diretor propôs um pequeno ajuste na sugestão de encaminhamento
formulada pelo Auditor, de modo a afastar a possibilidade de aplicação da multa do inciso I do art. 58
da Lei 8.443/1992 ao último ex-prefeito mencionado.
6.
O Ministério Público junto ao TCU - MPTCU, por intermédio da ilustre Procuradora-Geral
Cristina Machado da Costa e Silva, após brilhantes e bem fundamentadas considerações a respeito das
possíveis repercussões, no âmbito desta Corte, da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal –
STF, em repercussão geral (Tema 899), no Recurso Extraordinário – RE 636.886, concluiu que a tese
fixada naquele julgado deve ser aplicada aos processos desta Corte de Contas de imediato, tendo como
respectivo marco legal a Lei 9.873/1999.
7.
Assim, após demonstrar que, sob o pálio do aludido diploma legal, não ocorreu prescrição
das pretensões punitiva e indenizatória do TCU no caso ora em debate, a ínclita titular do Ministério
Público de Contas também considerou que não ficou demonstrado o regular emprego dos recursos
transferidos.
8.
Por tais motivos, e por concordar com o cálculo das parcelas de débito de responsabilidade
individual e solidária dos ex-Prefeitos efetuado pela unidade técnica, a ilustre Procuradora-Geral
endossou a proposta do AUFC, com o ajuste alvitrado pelo escalão dirigente da SecexTCE. Fez, por
fim, a ressalva de que ‘o efeito da exclusão da responsabilidade do Senhor José Uilson Silva Brito
pela irregularidade que justificou sua audiência poderá ser considerado na dosimetria mais branda
da multa do art. 57 da Lei n.º 8.443/1992, em relação à sua aplicação ao Senhor José Maria Pereira
Mendonça, tendo em vista que a proposta da Unidade Técnica contempla a absorção da multa do art.
58 pela multa do art. 57, pelo princípio da consunção”.
9.
Acompanho, no mérito, os pareceres do Parquet e do corpo dirigente da SecexTCE.
10.
Preliminarmente, não obstante a consistente análise empreendida pelo MPTCU acerca
do tema da prescrição, anoto que a decisão do STF no RE 636.886 ainda não transitou em julgado e
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encontra-se na fase de apreciação de embargos de declaração opostos pela Advocacia-Geral da União.
Isso significa que, além da necessidade de modular adequadamente os efeitos daquela deliberação,
existem pontos a serem aclarados antes de poder ser aplicada a tese fixada no RE, tais como, entre
outros: (i) a aplicação prospectiva ou não do novo entendimento, (ii) o marco legal a ser empregado
para discussão da matéria e o prazo prescricional a ser considerado, (iii) o termo inicial para contagem
do prazo a ser adotado e (iv) a existência ou não de marcos interruptivos ou suspensivos e de
prescrição intercorrente.
11.
Ademais, o caso concreto tratado no RE diz respeito à fase de execução judicial de
deliberação do Tribunal de Contas, tanto assim que, para deslindá-lo, foi necessária a aplicação da Lei
6.830/1980, a Lei de Execuções Fiscais, diploma legal evidentemente inaplicável à fase que antecede a
formação do título executivo extrajudicial, caracterizada pela atuação do órgão de controle externo até
a prolação do acórdão.
12.
Assim, por não ser possível extrapolar os parâmetros normativos empregados pelo STF
para solução do problema enfrentado no RE 636.886, e dada a imprescindibilidade da fixação
definitiva de orientações acerca da aplicação do Tema 899, o que só acontecerá com o julgamento dos
embargos de declaração opostos naquele Extraordinário, inclino-me, até que isso ocorra, a manter a
interpretação adotada pela Corte Suprema, em 2008, no Mandado de Segurança - MS 26.210,
oportunidade em que foi fixada tese da imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário, e na
Súmula TCU 282, cujo conteúdo é no mesmo sentido.
13.
Tal solução, registro, se amolda às deliberações mais recentes deste Tribunal acerca da
matéria, a exemplo dos Acórdãos 11/2021 – 2ª Câmara (Relator o Ministro Augusto Nardes),
5.236/2020 – 1ª Câmara (Relator o Ministro Benjamin Zymler), 2.188/2020 – Plenário (Relator o
Ministro Raimundo Carreiro) e 6.494/2020 – 1ª Câmara (Relator o Ministro Walton Alencar
Rodrigues), entre outros.
14.
Quanto ao mérito deste feito, verifica-se que a omissão no dever de prestar contas e a
revelia dos responsáveis fizeram nascer a presunção relativa de utilização indevida dos recursos
repassados, o que autoriza o julgamento pela irregularidade destas contas especiais e a imputação, aos
ex-Prefeitos envolvidos, dos débitos apurados.
15.
No tocante ao cálculo destes últimos, tal como a Procuradoria, considero válida a
metodologia adotada pela SecexTCE, que, dada a alternância dos responsáveis à frente da Prefeitura
entre janeiro e agosto de 2007, imputou aos dois ex-Prefeitos a responsabilidade solidária pela
totalidade dos valores repassados naquele período (R$ 64.424,00), e, a José Maria Pereira Mendonça, a
responsabilidade individual pelas quantias transferidas a partir de setembro de 2007 (R$ 40.265,00),
período em que somente aquele ex-dirigente comandou o Município.
16.
Também concordo com o entendimento dos dirigentes da SecexTCE e da eminente
Procuradora-Geral de que a aplicação da multa do art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, em razão da
omissão injustificada da prestação de contas, somente poderá ocorrer - na eventualidade de vir a ser
demonstrada, em grau recursal, a regular utilização dos recursos - no tocante a José Maria Pereira
Mendonça, em cuja gestão se esgotou o prazo para cumprimento de tal obrigação.
17.
Por fim, no tocante à dosimetria da multa do art. 57 da Lei 8.443/1992, objeto de
observação do Ministério Público, verifico que, dados o princípio da consunção e os montantes dos
débitos imputados a cada um dos ex-Prefeitos, a penalidade imposta a José Uilson Silva Brito deve ser
em valor inferior à aplicada a José Maria Pereira Mendonça.
Com essas observações, acolho os pareceres do MPTCU e dos dirigentes da SecexTCE e voto
pela adoção da minuta de acórdão que trago a este Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 5334/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 034.483/2014-4.
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2. Grupo I – Classe de Assunto II – Tomada de Contas Especial.
3. Responsáveis: Jose Maria Pereira Mendonca (075.354.813-53) e José Uilson Silva Brito
(178.380.023-20).
4. Unidade: Município de Araguanã/MA.
5. Relator: Ministro Jorge Oliveira.
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:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo
Nacional de Assistência Social contra os ex-Prefeitos José Uilson Silva Brito e José Maria Pereira
Mendonça em razão da ausência de prestação de contas dos recursos do Programa de Proteção Social
Básica e do Programa de Proteção Social Especial repassados ao Município de Araguanã/MA no
exercício de 2007.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª
Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e de acordo com os pareceres da SecexTCE e do
MPTCU, com fundamento nos arts. 1º, inciso I; 12, § 3º; 16, inciso III, alíneas “a” e “c”, e §§2º e 3º;
19; 23, inciso III, alínea “a”; 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso I, 209,
incisos I e III, 210, 214, inciso III, alíneas “a” e “b”, 215 a 217, §§ 1º e 2º, e 267 do Regimento
Interno, em:
9.1.
considerar revéis José Uilson Silva Brito e José Maria Pereira Mendonça;
9.2. julgar irregulares suas contas;
9.3. condená-los ao recolhimento, ao Fundo Nacional de Assistência Social, das importâncias a
seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a contar das datas
abaixo discriminadas até a data da efetiva quitação dos débitos:
Responsabilidade solidária de José Uilson Silva Brito e de José Maria Pereira Mendonça
Data
Valor R$
07/02/2007
4.500,00
07/02/2007
3.553,00
16/02/2007
4.500,00
22/02/2007
3.553,00
07/03/2007
4.500,00
07/03/2007
3.553,00
05/04/2007
4.500,00
09/04/2007
3.553,00
08/05/2007
4.500,00
09/05/2007
3.553,00
08/06/2007
4.500,00
08/06/2007
3.553,00
10/07/2007
4.500,00
10/07/2007
3.553,00
14/08/2007
3.553,00
15/08/2007
4.500,00
Total
64.424,00
Responsabilidade individual de José Maria Pereira Mendonça
Data
Valor
25/09/2007 R$ 4.500,0
01/10/2007 0
3.553,0
11/10/2007 0
4.500,0
17/10/2007 0
3.553,0
05/11/2007 0
3.553,0
23/11/2007 0
4.500,0
17/12/2007 0
4.500,0
0
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18/12/2007
3.553,0
19/12/2007 0
3.553,0
28/12/2007 0
4.500,0
Total
40.265,
0
9.4. aplicar multas de R$ 15.000,00 (quinze
mil
reais) a José Uilson Silva Brito e de
00
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a José Maria Pereira Mendonça, a serem recolhidas ao Tesouro
Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na
forma da legislação em vigor, se pagas após o vencimento do prazo abaixo estipulado;
9.5. fixar aos responsáveis prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que
comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas acima imputadas;
9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações;
9.7. autorizar, se requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) prestações
mensais sucessivas, com incidência, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, dos
correspondentes acréscimos legais; fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para
comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar
da parcela anterior, para comprovação dos recolhimentos das demais parcelas, com incidência, sobre
cada valor mensal, atualizado monetariamente, dos juros de mora devidos, na forma da legislação em
vigor, e alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela
importará vencimento antecipado do saldo devedor;
9.8. esclarecer a José Maria Pereira Mendonça que, caso se demonstre, por via recursal, a
correta aplicação dos recursos, mas não se justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá
ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, o que ensejará a aplicação da multa do art.
58, inciso I, da Lei 8.443/1992;
9.9. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Assistência Social e
à Procuradoria da República no Estado do Maranhão; com a informação de que a íntegra do Relatório
e do Voto que a fundamentaram está disponível para consulta no endereço eletrônico
www.tcu.gov.br/acordaos.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5334-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira (Relator).
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

JORGE OLIVEIRA
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral

GRUPO I – CLASSE V – Primeira Câmara
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TC 041.863/2020-8
Natureza: Aposentadoria
Umidade: Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região/BA
Interessada: Valda Silva Santana, ex-servidora
SUMÁRIO: APOSENTADORIA. TRT-5. RECEBIMENTO DE QUINTOS REFERENTES A
PERÍODO POSTERIOR A LEI 9.624/1998, CONCEDIDOS COM BASE EM DECISÃO
ADMINISTRATIVA E PAGOS NA FORMA DE VPNI. ILEGALIDADE. NEGATIVA DE
REGISTRO. DETERMINAÇÃO PARA PAGAMENTO DA VANTAGEM COMO PARCELA
COMPENSATÓRIA, A SER ABSORVIDA PELOS REAJUSTES FUTUROS.
RELATÓRIO
Reproduzo, e adoto como relatório, a instrução elaborada pela unidade técnica, cuja proposta de
encaminhamento foi acolhida pelo MP/TCU:
“Trata-se de ato inicial de aposentadoria de Valda Silva Santana, ex-servidora do Tribunal
Regional do Trabalho da 5ª Região/BA, 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. O ato foi
cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2º e 4º
da Instrução Normativa-TCU 78/2018.
EXAME TÉCNICO
2. Exame anterior desta Unidade, por meio de críticas automatizadas, propôs considerar o
exame do ato prejudicado por inépcia (peças 4-5), proposta acompanhada pelo MP/TCU (peça 6).
3. Despacho da [então] Relatora, contudo, em face do princípio da economia processual e do
entendimento de que as inconsistências apontadas poderiam ser sanadas mediante a realização de
diligência junto à unidade jurisdicionada, determinou a devolução dos autos à Sefip, para que
promovesse as medidas saneadoras a fim de analisar o mérito da concessão (peça 7).
4. Análise do ato revela que as inconsistências inicialmente verificadas se referem ao registro
das rubricas “VANT PESSOAL IDENTIFICADA - 13,23% - INATIVO” e “VANTAGEM PESSOAL
NOMINALMENTE IDENTIFICADA INATIVO - VPNI art. 62-A Lei 8.112/1990”.
5. Quanto à primeira rubrica, considerada ilegal pelo TCU, consulta ao contracheque atual da
interessada confirma o valor referente a 13,23%, que não consta mais de seus proventos (peça 10).
6. No que tange à parcela referente a quintos (VPNI art. 62-A Lei 8.112/1990), o entendimento
desta Corte se firmou no sentido de que é irregular o pagamento de parcelas de quintos/décimos por
funções exercidas no período de 08/04/1998 a 04/09/2001, ainda que amparado em decisão judicial
transitada em julgado (Acórdão 2.737/2019 – 2ª Câmara, Relator Ministro Raimundo Carreiro),
devendo-se, entretanto, observar a modulação dos efeitos do RE 638.115/CE.
7. No caso em análise, por ter sido concedida com base em decisão administrativa, a vantagem
deve ser transformada em parcela compensatória, a ser absorvida por quaisquer reajustes posteriores
conferidos à interessada (Acórdão 442/2020 – 2ª Câmara, relatado pelo Ministro Marcos Bemquerer).
8. Assim, em razão do pagamento de quintos em valor maior que o devido, cabe considerar
ilegal a concessão.
CONCLUSÃO
9. Em razão do exposto, tendo em vista o pagamento a maior do valor referente a quintos, cabe
considerar ilegal o ato em epígrafe.
10. Cabe ainda determinar à origem que transforme em parcela compensatória a diferença
entre o valor devido e o valor atualmente recebido, passível de absorção pelos reajustes posteriores
conferidos à interessada.
11. Destaque-se que a análise deste processo levou em conta os dispositivos da ResoluçãoTCU 315/2020.
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PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
12.1. Ante o exposto, conforme o preceituado no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de
1.988; c/c os arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, 260, §§ 1º
e 2º, do Regimento Interno/TCU, e tomando por base as informações prestadas pelo órgão de controle
interno e as verificações feitas pela unidade técnica, na forma prevista no art. 260, caput, do
Regimento Interno/TCU, propõe-se:
12.2. considerar ilegal e recusar o registro do ato inicial de aposentadoria de Valda Silva
Santana (CPF: 177.066.375-49);
12.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região/BA, com fundamento no art.
4º, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que:
12.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no
prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos dos art. 262, caput, do Regimento Interno
do TCU, e 8º, caput, da Resolução-TCU 206/2007
12.3.2. transforme em parcela compensatória a diferença entre o valor devido e o valor
atualmente recebido a título de quintos, a ser absorvida pelos reajustes posteriores conferidos à
interessada;
12.3.3. cadastre no e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias, com fulcro no art. 19, § 3º, da IN-TCU 78/20218, novo ato concessório, livre da irregularidade verificada;
12.3.4. informe à interessada o teor do acórdão que for prolatado, alertando-a de que o efeito
suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não a exime da devolução
dos valores indevidamente percebidos após a notificação, em caso de não provimento desse recurso;
12.3.5. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da data de sua ciência, nos
termos do art. 4º, § 3º, da Resolução-TCU 170/2004.”
É o relatório.
VOTO
Em análise o ato de aposentadoria de Valda Silva Santana, ex-servidora do Tribunal Regional
do Trabalho da 5ª Região/BA.
2. O primeiro exame da concessão revelou a inclusão indevida nos proventos de duas verbas, a
primeira referente ao pagamento de vantagem de 13,23% e a outra relativa a “quintos/décimos”,
decorrentes de exercício de função comissionada após o advento da Lei 9.624/1998 e concedida por
força de decisão administrativa. Contudo, consulta posterior feita no contracheque da aposentada (peça
10) revelou a exclusão da primeira vantagem.
3. Neste cenário, a Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e
de Benefícios Sociais (Sefip) opinou, com a concordância do Ministério Público junto ao TCU
(MP/TCU), pela ilegalidade do ato, em virtude somente do recebimento indevido de
“quintos/décimos” na forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI).
4. Alinho-me a essas manifestações e adoto seus fundamentos como parte das minhas razões de
decidir.
5. O Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115/CE, somente
admitiu a incorporação ou a atualização de “quintos/décimos”, transformados em VPNI pelo art. 62-A
da Lei 8.112/1990, até o dia 08/04/1998, conforme previsto no art. 3º da Lei 9.624/1998.
6. Porém, a Suprema Corte, no mesmo recurso extraordinário, modulou os efeitos de sua
decisão para desobrigar a devolução dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores até a data do
julgamento, cessada a ultra atividade das incorporações. E, na apreciação posterior de embargos de
declaração, em 18/12/2019, deliberou no sentido de:
a) reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos “quintos” quando fundado em
decisão judicial transitada em julgado;
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b) garantir àqueles que continuavam recebendo a parcela até aquela data em razão de decisão
administrativa ou decisão judicial sem trânsito em julgado o pagamento mantido até sua absorção
integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.
7. A concessão em exame se adequa à hipótese prevista na alínea “b”, devendo o gestor
destacar as parcelas recebidas entre 08/04/1998 a 04/09/2001, transformando-as em “parcela
compensatória” a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros.
8. Essa solução tem sido adotada em várias deliberações deste Tribunal, a exemplo dos
Acórdãos 5.674/2020 – 2ª Câmara (Relator Ministro Augusto Nardes), 6.377/2020 – 2ª Câmara
(Relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho), 5.450/2020 e 6.471/2020 – 1ª Câmara (Relator
Ministro Benjamin Zymler).
9. Desse modo, em virtude da irregularidade no pagamento da vantagem derivada de
“quintos/décimos”, cumpre considerar o ato em apreciação ilegal, negando-lhe registro. Além disso,
cabe dispensar a devolução dos valores recebidos de boa-fé, nos termos da Súmula-TCU 106, e
determinar à unidade jurisdicionada que emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade
apontada.
10. Por último, observo que o ato de concessão de aposentadoria deu entrada no Tribunal há
menos de cinco anos, o que afasta a aplicação do entendimento firmado pelo STF no RE 636.553, que
fixou para o TCU prazo de cinco anos, a contar de seu ingresso, para apreciação de ato de admissão e
de concessão de aposentadoria, reforma e pensão, sob pena de seu registro tácito.
Assim, manifestando minha concordância integral com a proposta de encaminhamento da
unidade técnica e do MP/TCU, VOTO por que o Tribunal adote a minuta de deliberação que ora
submeto à apreciação deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 5335/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 041.863/2020-8
2. Grupo I – Classe de Assunto: V – Aposentadoria
3. Interessado: Valda Silva Santana (177.066.375-49), ex-servidora
4. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região/BA
5. Relator: Ministro Jorge Oliveira
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e
de Benefícios Sociais (Sefip)
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos o ato de concessão inicial de aposentadoria a ex-servidora do
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região.
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara,
ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 71, incisos III e IX, da Constituição
Federal de 1988; 1º, inciso V; 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992; 1º, inciso VIII, 259, inciso II e
262, inciso II do Regimento Interno, bem como na Súmula-TCU 106, em:
9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Valda Silva Santana, negando-lhe registro;
9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária
até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada;
9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região que:
9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação:
9.3.1.1. promova o destaque das parcelas excedentes de “quintos/décimos” incorporadas pela
interessada em decorrência do exercício de funções comissionadas posteriormente a 08/04/1998,
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transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante
decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115/CE;
9.3.1.3 informe a interessada sobre a deliberação deste Tribunal e a alerte de que o efeito
suspensivo, proveniente de eventual interposição de recurso, não a eximirá da devolução dos valores
indevidamente recebidos após a notificação, no caso de seu apelo não ser provido;
9.3.2. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação:
9.3.2.1. encaminhe o comprovante, com a data em que a interessada tomou conhecimento deste
acordão, bem como as informações sobre as providências implementadas para cumprimento do
subitem 9.3.1.1; e
9.3.2.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, submetendo-o a este
Tribunal.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5335-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira (Relator).
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

JORGE OLIVEIRA
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral

GRUPO II – CLASSE V – 1ª CÂMARA
TC 003.609/2020-0
Natureza: Aposentadoria.
Órgão/Entidade: Comando da Marinha.
Interessados: Anselmo Silva Cardoso (045.274.372-91); Carlos Alberto Paraiso Mynssen
(835.650.007-91); Carlos Henrique dos Santos Freire (344.213.787-04); Dulcenea Mazotto Calandrini
(849.254.007-97); Rubens Falcão Neto (518.439.357-91); Sandro Aloisio Duarte Faria (720.613.08791); Silvania de Souza Ferreira (771.076.597-15); Valdeci Aleixo Barreto (444.824.777-53).
Representação legal: não há.
SUMÁRIO: PESSOAL. APOSENTADORIA. LEGALIDADE DE SETE ATOS. REGISTRO.
REVERSÃO À ATIVA DE UM DOS INTERESSADOS. EXAME DO ATO PREJUDICADO POR
PERDA DE OBJETO.
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RELATÓRIO
Adoto, como relatório, a instrução elaborada no âmbito da Secretaria de Fiscalização de
Pessoal – Sefip, que obteve a anuência de seu dirigente (peças 11-12):
“INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de atos de aposentadoria, 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:
Unidade
emissora:
MINISTÉRIO
DA
DEFESA-COMANDO
DA
MARINHA
(VINCULADOR).
Unidade cadastradora: DIRETORIA DO PESSOAL CIVIL DA MARINHA.
Subunidade cadastradora: DPCvM-30 (Aposentadoria - Concessão Inicial).
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 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 e-Pessoal, 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 e-Pessoal, bem como nos espelhos dos atos contemplados por esta instrução.
Exame das Constatações
9.
Ato: 18112/2018 - Interessado: CARLOS ALBERTO PARAISO MYNSSEN - CPF:
835.650.007-91
Parecer do Controle Interno: considerar o ato Legal.
Por intermédio de análises realizadas por esta Unidade Técnica no presente ato, não se constatou
irregularidade que obste a chancela pela legalidade.
Encaminhamento do ato:
9.1.1. Considerar LEGAL e conceder registro do ato de CARLOS ALBERTO PARAISO
MYNSSEN.
10. Ato: 19258/2018 - Interessado: RUBENS FALCAO NETO - CPF: 518.439.357-91
Parecer do Controle Interno: considerar o ato Legal.
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Por intermédio de análises realizadas por esta Unidade Técnica no presente ato, não se constatou
irregularidade que obste a chancela pela legalidade.
Encaminhamento do ato:
10.1.1. Considerar LEGAL e conceder registro do ato de RUBENS FALCAO NETO.
11. Ato: 49242/2018 - Interessado: SANDRO ALOISIO DUARTE FARIA - CPF:
720.613.087-91
Parecer do Controle Interno: considerar o ato Legal.
Por intermédio de análises realizadas por esta Unidade Técnica no presente ato, não se constatou
irregularidade que obste a chancela pela legalidade.
Encaminhamento do ato:
11.1.1. Considerar LEGAL e conceder registro do ato de SANDRO ALOISIO DUARTE
FARIA.
12. Ato: 49388/2018 - Interessado: SILVANIA DE SOUZA FERREIRA - CPF:
771.076.597-15
Parecer do Controle Interno: considerar o ato Legal.
Por intermédio de análises realizadas por esta Unidade Técnica no presente ato, não se constatou
irregularidade que obste a chancela pela legalidade.
Encaminhamento do ato:
12.1.1. Considerar LEGAL e conceder registro do ato de SILVANIA DE SOUZA
FERREIRA.
13. Ato: 50339/2018 - Interessado: VALDECI ALEIXO BARRETO - CPF: 444.824.77753
Parecer do Controle Interno: considerar o ato Legal.
Por intermédio de análises realizadas por esta Unidade Técnica no presente ato, não se constatou
irregularidade que obste a chancela pela legalidade.
Encaminhamento do ato:
13.1.1. Considerar LEGAL e conceder registro do ato de VALDECI ALEIXO BARRETO.
14. Ato: 57492/2018 - Interessado: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS FREIRE CPF: 344.213.787-04
Parecer do Controle Interno: considerar o ato Legal.
Por intermédio de análises realizadas por esta Unidade Técnica no presente ato, não se constatou
irregularidade que obste a chancela pela legalidade.
Encaminhamento do ato:
14.1.1. Considerar LEGAL e conceder registro do ato de CARLOS HENRIQUE DOS
SANTOS FREIRE.
15. Ato: 58506/2018 - Interessado: DULCENEA MAZOTTO CALANDRINI - CPF:
849.254.007-97
Parecer do Controle Interno: considerar o ato Legal.
Por intermédio de análises realizadas por esta Unidade Técnica no presente ato, não se constatou
irregularidade que obste a chancela pela legalidade.
Encaminhamento do ato:
15.1.1. Considerar LEGAL e conceder registro do ato de DULCENEA MAZOTTO
CALANDRINI.
16. Ato: 93204/2018 - Interessado: ANSELMO SILVA CARDOSO - CPF: 045.274.372-91
Parecer do Controle Interno: considerar o ato Legal.
Por intermédio de análises realizadas por esta Unidade Técnica no presente ato, não se constatou
irregularidade que obste a chancela pela legalidade.
Encaminhamento do ato:
16.1.1. Considerar LEGAL e conceder registro do ato de ANSELMO SILVA CARDOSO.
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CONCLUSÃO
17. A abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam convicção
de que os atos 50339/2018, 18112/2018, 19258/2018, 49388/2018, 57492/2018, 58506/2018,
93204/2018 e 49242/2018 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
18. 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:
Considerar LEGAIS e conceder o registro dos atos de VALDECI ALEIXO BARRETO,
CARLOS ALBERTO PARAISO MYNSSEN, RUBENS FALCAO NETO, SILVANIA DE SOUZA
FERREIRA, CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS FREIRE, DULCENEA MAZOTTO
CALANDRINI, ANSELMO SILVA CARDOSO e SANDRO ALOISIO DUARTE FARIA.”
2.
O Ministério Público, representado pelo Procurador Rodrigo Medeiros de Lima,
manifestou-se nos seguintes temos (peça 14):
“Em face do que restou apurado nos autos, este representante do Ministério Público de
Contas da União anui à proposta apresentada pela Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip), pela
legalidade e registro dos atos integrantes do processo (peças 11-12), exceto em relação ao ato de
Carlos Alberto Paraíso Mynssen (peça 2). Isso porque houve reversão à ativa, nos termos do art. 25 da
Lei 8.112/1990, consoante se vê na consulta ao Siape (peça 13).
2.
Em razão disso, opinamos por que a Corte de Contas considere prejudicado, por perda de
objeto, o ato de peça 2, nos termos do § 5º do art. 260 do Regimento Interno do TCU, segundo o qual
‘O Tribunal poderá considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão e
concessão cujos efeitos financeiros tenham se exaurido antes de sua apreciação’.”
É o Relatório.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Versam os presentes autos acerca de atos de Aposentadoria emitidos pelo Comando da
Marinha.
2.
A Secretaria de Fiscalização de Pessoal – Sefip, considerando que não foram encontradas
irregularidades, propôs a legalidade e o registro de todos os atos integrantes do processo.
3.
O Ministério Público junto a este Tribunal, embora em anuência ao exame promovido,
constatou que, em relação ao Sr. Carlos Alberto Paraíso Mynssen (peça 2), houve reversão à ativa, nos
termos do art. 25 da Lei 8.112/1990, consoante consulta ao Siape (peça 13). Em razão disso, opinou
por considerar prejudicado, por perda de objeto, referido ato.
4.
Manifesto-me de acordo com a proposta oferecida pela unidade técnica, com o ajuste
promovido pelo Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
5.
De fato, exauridos os efeitos financeiros da aposentadoria do Sr. Carlos Alberto Paraíso
Mynssen, resta configurada a hipótese de aplicação do art. 260, § 5º, do Regimento Interno desta Casa,
no sentido de considerar o exame do ato prejudicado por perda de objeto, consoante alvitrado pelo
MP/TCU.
6.
Quanto às demais concessões, acolho os pareceres convergentes que concluíram pela
legalidade.
Ante o exposto, proponho que o Tribunal aprove o Acórdão que ora submeto à deliberação
deste Colegiado.
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ACÓRDÃO Nº 5336/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo TC 003.609/2020-0.
2. Grupo II – Classe V – Assunto: Aposentadoria.
3. Interessados: Anselmo Silva Cardoso (045.274.372-91); Carlos Alberto Paraíso Mynssen
(835.650.007-91); Carlos Henrique dos Santos Freire (344.213.787-04); Dulcenea Mazotto Calandrini
(849.254.007-97); Rubens Falcão Neto (518.439.357-91); Sandro Aloisio Duarte Faria (720.613.08791); Silvania de Souza Ferreira (771.076.597-15); Valdeci Aleixo Barreto (444.824.777-53).
4. Órgão/Entidade: Comando da Marinha.
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e
de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos os atos de Aposentadoria emitidos pelo Comando da Marinha;
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara,
ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1º, inciso V, 39, inciso I, da Lei
8.443/1992, 1º, inciso VIII, 259, inciso II, e 260, §§1º, 2º e 5º, do Regimento Interno, em:
9.1. considerar legais os atos de concessão de aposentadoria de Valdeci Aleixo Barreto, Rubens
Falcão Neto, Silvania de Souza Ferreira, Carlos Henrique dos Santos Freire, Dulcenea Mazotto
Calandrini, Anselmo Silva Cardoso e Sandro Aloisio Duarte Faria, autorizando-lhes os registros; e
9.2. considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de concessão de aposentadoria
de Carlos Alberto Paraíso Mynssen.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5336-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de
Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral
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GRUPO II – CLASSE V – 1ª CÂMARA
TC 005.427/2020-7
Natureza: Aposentadoria
Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Interessados: Alcides Lucena, CPF 003.263.484-68 e Aníbal de Araújo Paiva, CPF 002.502.01372.
Representação legal: não há.
SUMÁRIO: PESSOAL. APOSENTADORIA. FALECIMENTO DOS INTERESSADOS.
CESSAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA PELA
PERDA DO OBJETO. CIÊNCIA.
RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos das Aposentadorias de Alcides Lucena e de Aníbal de Araújo
Paiva, conforme os termos constantes das peças 2 e 3, cujos atos foram encaminhados ao Tribunal por
intermédio do sistema Sisac, na sistemática definida na IN 78/2018, com parecer do órgão de Controle
Interno pela legalidade.
2.
A unidade técnica, ao analisar os fundamentos legais das concessões bem como as
informações prestadas pelo órgão do controle interno, lavrou a instrução vista à peça 5, adiante
parcialmente transcrita, com eventuais ajustes de forma:
“(...)
EXAME TÉCNICO
Procedimentos aplicados
2. 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. Em seus arts.
4º, § 2º, e 3º, § 3º, respectivamente, essas normas dispõem que os atos de pessoal disponibilizados por
meio do Sisac devem ser submetidos a crítica automatizada do próprio sistema, com base em
parâmetros predefinidos.
3. Relativamente aos atos de concessão de aposentadoria, as rotinas de crítica das informações
cadastradas no Sisac foram elaboradas e validadas levando-se em conta as peculiaridades desses atos.
Os itens de verificação do sistema compreendem prazos e fundamentos legais, assim como eventuais
ocorrências de acumulação. Trata-se de verificações mais abrangentes, minuciosas e precisas do que
aquelas que podem ser realizadas por mãos humanas, proporcionando um nível de segurança ainda
maior.
4. Além da crítica automatizada, há verificação humana adicional no caso de haver alertas do
sistema ou informações não formatadas, como esclarecimentos do gestor ou do controle interno.
5. Tratando-se de atos registrados no Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos
(Siape), tais registros também são considerados pelas rotinas críticas. O Siape disponibiliza
informações atualizadas sobre as parcelas que integram os proventos, diferentemente, portanto, do
Sisac, que informa as parcelas no momento do registro do ato. Essa confrontação com o Siape fornece
uma visão atual e verdadeira da situação, o que permite descaracterizar irregularidades e
inconsistências, que, embora constantes do Sisac, já foram corrigidas.
6. Na ocorrência de períodos de tempo relativos à contagem ponderada decorrente do exercício
de atividade insalubre, as rotinas incluem a verificação do atendimento dos requisitos estabelecidos no
Acórdão 2.008/2006-TCU-Plenário (Ministro-Relator Walton Alencar Rodrigues). Constatado o não
atendimento, tais períodos são automaticamente excluídos da contagem do tempo.
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7. Também são excluídos da contagem outros períodos de tempo cujo cômputo a jurisprudência
do TCU entende, a princípio, ser irregular. São exemplos os períodos de tempo rural, aluno aprendiz,
estágio, residência médica e aqueles obtidos por justificação judicial. Trata-se de vedações para as
quais a jurisprudência do TCU também prevê exceções, mas, nesses casos, a verificação do
atendimento dos requisitos não pode ser automatizada, exigindo a apresentação de documentação
comprobatória. Portanto, na ocorrência de qualquer desses períodos, são eles excluídos da contagem.
8. Assim, os períodos de tempo impugnáveis pelo TCU são excluídos quando da verificação da
implementação dos requisitos temporais para se inativar na forma originalmente deferida pelo gestor
de pessoal. Em outras palavras, são contabilizados apenas os períodos de tempo sem possibilidade de
impugnação com base na lei e na jurisprudência aplicáveis. Exame das constatações
9. O conjunto das verificações a que os atos foram submetidos encontra-se discriminado em
detalhes nas páginas que precedem esta instrução. Não foi constatado qualquer óbice a sua apreciação
pela legalidade.
10. Cabe registrar que, para os atos em que o controle interno realizou o exame no âmbito da
competência definida nos arts. 11 e 12 da Instrução Normativa - TCU 78/2018, esse também foi seu
entendimento.
11. Assim, cabe proposta de que os atos sejam considerados legais e registrados.
CONCLUSÃO
12. A abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam convicção de
legalidade dos atos. Assim, cabe proposta no sentido de que sejam considerados legais, promovendo-se
o seu registro.
(...)”
3.
A unidade técnica instrutiva concluiu sua instrução com proposta de legalidade das
aposentadorias em apreço e o registro dos correspondentes atos concessórios.
4.
O Ministério Público, neste ato representado pelo Procurador Rodrigo Medeiros de Lima,
emitiu o Parecer constante da peça 8, lavrado nos seguintes termos:
“Cuidam

os autos da análise do ato inicial da aposentadoria de Alcides Lucena (peça 2), e
do ato de alteração da aposentadoria de Aníbal de Araújo Paiva (peça 3), concedidas pela Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
2.
Após aplicação das críticas automáticas a Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip)
propôs a legalidade e registro dos atos (peças 5-6). Todavia, os ex-servidores faleceram,
respectivamente, em 14/7/2002 e 31/8/2013, consoante se vê na consulta ao Siape (peça 7).
3.
Em razão disso, este representante do Ministério Público de Contas da União opina por que
a Corte de Contas considere prejudicados, por perda de objeto, os atos em apreço, nos termos do § 5º
do art. 260 do Regimento Interno do TCU, segundo o qual “O Tribunal poderá considerar
prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão e concessão cujos efeitos financeiros
tenham se exaurido antes de sua apreciação”.
É o Relatório.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Trata a hipótese das Aposentadorias de Alcides Lucena e de Aníbal de Araújo Paiva, exservidores da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
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2.
A unidade técnica propôs que as aposentadorias ora em apreço fossem consideradas legais,
com os subsequentes registros dos atos concessórios. O Ministério Público divergiu desse
encaminhamento propugnando, por sua vez, que seja considerada prejudicada a análise de mérito das
concessões, pela perda do seu objeto, em virtude do falecimento dos interessados, fato que pode ser
constatado à vista do documento constante da peça 7, cujos óbitos ocorreram em 14/7/2002 e
31/8/2013, nessa ordem. Assim, a razão assiste o Ministério Público.
3.
Desse modo, entendo que a hipótese atrai a aplicação do § 5º do art. 260 do Regimento
Interno desta Corte de Contas, podendo-se considerar prejudicado, pela perda do objeto, o exame de
mérito dos atos concessórios ao ensejo postos ao crivo do Tribunal, uma vez exauridos os seus efeitos
financeiros.
Ex positis, acolhendo a proposta divergente do Ministério Público, manifesto-me por que o
Tribunal aprove o acórdão que ora submeto a esse Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 5337/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo TC 005.427/2020-7.
2. Grupo II – Classe V - Assunto: Aposentadoria.
3. Interessados: Alcides Lucena, CPF 003.263.484-68 e Aníbal de Araújo Paiva, CPF
002.502.013-72.
4. Órgão/Entidade/ Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e
de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Aposentadoria, os Ministros do Tribunal de
Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art.
259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM em:
9.1. considerar prejudicada, pela perda do objeto, a análise de mérito dos atos constantes das
peças 2 e 3, relativos às aposentadorias de Alcides Lucena e de Aníbal de Araújo Paiva, nos termos do
§ 5º do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas;
9.2. dar ciência desta deliberação à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; e
9.3. arquivar os autos.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5337-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de
Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)
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WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral

GRUPO II – CLASSE V – 1ª CÂMARA
TC 005.804/2020-5
Natureza: Pensão Civil
Órgão/Entidade/Unidade: Gerência Executiva do INSS em Belo Horizonte/MG.
Interessada: Alaíde Santos Nascimento, CPF 344.136.426-00.
Representação legal: não há.
Sumário: PESSOAL. PENSÃO CIVIL. PERCEPÇÃO DE PARCELA DENOMINADA
“BÔNUS DE EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE” DE NATUREZA PRO LABORE FACIENDO
IMUNE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO SEM PARIDADE
E INTEGRALIDADE. REGISTRO AUTOMÁTICO DA CONCESSÃO PELO DECURSO DO
PRAZO QUINQUENAL. RESTITUIÇÃO DOS AUTOS À SEFIP PARA ADOÇÃO DE
PROVIDÊNCIAS. DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA.
RELATÓRIO
Cuidam, os presentes autos, de Pensão Civil instituída por Galileu Braga do Nascimento
em favor da viúva Alaíde Santos Nascimento, conforme os termos constantes da peça 2, cujo ato foi
encaminhado ao Tribunal por intermédio do sistema Sisac, na sistemática definida na IN 78/2018, com
parecer do órgão de Controle Interno pela legalidade.
2.
A unidade técnica, ao analisar os fundamentos legais da concessão bem como as
informações prestadas pelo órgão do controle interno, lavrou a instrução vista à peça 4, adiante
parcialmente transcrita, com eventuais ajustes de forma:
“(... )
EXAME TÉCNICO
Procedimentos aplicados
2. 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. Em seus arts. 4º,
§ 2º, e 3º, § 3º, respectivamente, essas normas dispõem que os atos de pessoal disponibilizados por
meio do Sisac devem ser submetidos a crítica automatizada do próprio sistema, com base em
parâmetros predefinidos.
3.
Relativamente aos atos de concessão de aposentadoria, as rotinas de crítica das
informações cadastradas no Sisac foram elaboradas e validadas levando-se em conta as peculiaridades
desses atos. Os itens de verificação do sistema compreendem prazos e fundamentos legais, assim como
eventuais ocorrências de acumulação. Trata-se de verificações mais abrangentes, minuciosas e precisas
do que aquelas que podem ser realizadas por mãos humanas, proporcionando um nível de segurança
ainda maior.
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4.
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 benefícios, diferentemente, portanto, do Sisac, que informa as parcelas no momento do
registro do ato. Essa confrontação com o Siape fornece uma visão atual e verdadeira da situação, o que
permite descaracterizar irregularidades e inconsistências que, embora constantes do Sisac, já foram
corrigidas
5.
Além da crítica automatizada, há verificação humana adicional no caso de haver alertas do
sistema ou informações não formatadas, como esclarecimentos do gestor ou do controle interno.
Exame das constatações
6.
O conjunto das verificações a que os atos foram submetidos encontra-se discriminado em
detalhes nas páginas que precedem esta instrução. Não foi constatado qualquer óbice a sua apreciação
pela legalidade.
7.
Cabe registrar que, para os atos em que o controle interno realizou o exame no âmbito da
competência definida nos arts. 11 e 12 da Instrução Normativa -TCU 78/2018, esse também foi seu
entendimento.
8.
Assim, cabe proposta de que o benefício pensional seja considerado legal negando-se o
registro do ato respectivo.
(...)”.
3.
O Ministério Público, neste ato representado pelo Procurador Rodrigo Medeiros de Lima,
emitiu o Parecer constante da peça 8, lavrado nos seguintes termos:
“Cuidam os autos da análise do ato de pensão civil instituída por Galileu Braga do Nascimento
concedida pela então Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Belo
Horizonte (peça 2).
2.
Após a aplicação das críticas automáticas a Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip)
propôs a legalidade e registro do ato (peça 4-5).
3.
Observa-se que o instituidor da pensão em apreço ocupava o cargo de auditor-fiscal da
Receita Federal do Brasil, e no contracheque atual da pensionista Alaíde Santos Nascimento consta a
parcela “BÔNUS DE EFICIÊNCIA - PENSÃO”, no valor de R$ 1.050,00 (peça 7).
4.
A vantagem denominada Bônus de Eficiência afronta aos princípios da solidariedade, da
contributividade e do equilíbrio financeiro e atuarial do Regime Próprio de Previdência Social,
previstos no art. 40 da Constituição Federal.
5.
Sobre a necessidade de contribuição previdenciária para que se possa carrear determinada
vantagem para a aposentadoria, o Tribunal já se pronunciou diversas vezes, a exemplo do Acórdão
1.286/2008-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro Marcos Bemquerer, o qual deixou assente que “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”.
6.
Porém, em respeito às diversas liminares concedidas pelo Ministro do Supremo Tribunal
Federal (STF) Alexandre de Moraes, suspendendo os efeitos das decisões do TCU que determinavam a
suspensão dos pagamentos da parcela Bônus de Eficiência (Mandados de Segurança 35.498, 35.410,
35.490, 35.494 e 35.500), o Tribunal tem apenas determinado o acompanhamento do deslinde das
referidas ações e a cessação dos pagamentos, na hipótese de desconstituição das decisões judicias, a
exemplo do Acórdão 176/2019-2ª Câmara, de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro.
7.
Ante o exposto, este membro do Ministério Público de Contas da União, em consonância
com a proposta da unidade técnica, entende que o ato pode ser considerado legal, com a consequente
concessão do registro, adicionando a seguinte determinação à unidade jurisdicionada:
Faça cessar o pagamento da parcela relativa ao Bônus de Eficiência e Produtividade, previsto na
Lei 13.464/2017, à beneficiária da pensão, na hipótese de desconstituição das decisões judiciais
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proferidas nos Mandados de Segurança 35.498, 35.410, 35.490, 35.494 e 35.500 em trâmite no
Supremo Tribunal Federal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa
omissa, por incompatível com o artigo 40, caput e §§ 1º, 3º, 4º e 18, da Constituição Federal, dada a
expressa exclusão da vantagem remuneratória, de caráter pro labore faciendo, da base de cálculo de
contribuição previdenciária”.
É o Relatório.
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Trata, a hipótese, da concessão da pensão civil instituída por Galileu Braga do Nascimento em
favor de Alaíde Santos Nascimento, oriunda da Gerência Executiva do INSS em Belo Horizonte/MG.
2.
Consta do ato pensional vigente a partir de 1º/2/2004 (concedida, pois, sem paridade e
sem integralidade) parcela pecuniária denominada de “Bônus de Eficiência e Produtividade - Pensão”,
de natureza pro labore faciendo, instituída pela Lei 13.464/2017, no importe de R$ 1.050,00.
Malgrado essa inconsistência, a unidade técnica opinou pela legalidade da concessão, proposição a que
anuiu o representante do Ministério Público.
3.
Entendo, todavia, que outro deslinde deverá ser dado à questão. É que exsurge do
documento constante da peça 2 a informação de que o ato concessório deu entrada nesta Corte de
Contas em 9/7/2013, portanto há mais e cinco anos, de sorte que a hipótese presente atrai o novel
entendimento adotado por este Tribunal em decorrência da decisão do STF no âmbito do RE 636.553.
Assim, esses atos poderão ser considerados tacitamente registrados.
4.
Destarte, por esses fundamentos, entendo que a pensão civil instituída em favor de Alaíde
Santos Nascimento deve ser considerada tacitamente registrada em 9/7/2018. Todavia, no lastro do que
vem decidindo esta Corte de Contas, os autos devem ser encaminhados à Sefip para adoção das
medidas com vistas à revisão de ofício, nos termos preconizados na decisão dos embargos de
declaração opostos ao mencionado RE 636.553.
Ex positis, divergindo da proposta alvitrada pela unidade técnica a que anuiu o representante do
Ministério Público, manifesto-me por que o Tribunal aprove o acórdão que ora submeto à deliberação
deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 5338/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo TC 005.804/2020-5
2. Grupo II – Classe V - Assunto: Pensão Civil.
3. Interessada: Alaíde Santos Nascimento, CPF 344.136.426-00.
4. Órgão/Entidade/Unidade: Gerência Executiva do INSS em Belo Horizonte/MG.
5. Relator: Ministro - Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e
de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pensão Civil, os Ministros do Tribunal de Contas
da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento
nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso
II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM em:
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9.1. considerar tacitamente registrado em 9/7/2018 o ato constante da peça 2, relativo à pensão
civil de Alaíde Santos Nascimento;
9.2. encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal para a adoção dos
procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício das pensões civis, nos termos do subitem
9.2.1 do Acórdão 122/2021-Plenário;
9.3. dar ciência desta deliberação à Gerência Executiva do INSS em Belo Horizonte/MG.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5338-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de
Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral
GRUPO II – CLASSE IV – 1ª Câmara
TC 006.956/2020-3
Natureza: Atos de Admissão.
Órgão/Entidade: Ministério da Saúde.
Interessadas: Iraci Luci Freire de Oliveira, CPF 815.900.597-00; Isalea Monteiro Pereira da
Silveira Santos, CPF 660.033.697-87.
Representação legal: não há.
SUMÁRIO: ATOS DE ADMISSÃO. ATOS PREJUDICADOS, EM FUNÇÃO DO
EXAURIMENTO DE SEUS EFEITOS FINANCEIROS ANTES DA APRECIAÇÃO.
RELATÓRIO
Cuidam os autos de 2 (dois) atos de admissões realizadas pelo Ministério da Saúde, submetidos à
apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição
Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema ePessoal, na forma dos arts. 2º e 4º da Instrução Normativa TCU 78/2018.
2.
A unidade técnica, ao analisar os fundamentos legais das admissões bem como as
informações prestadas pelo órgão do controle interno, lavrou a instrução constante da peça 5, adiante
parcialmente transcrita, com eventuais ajustes de forma:
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“INTRODUÇÃO
1. Trata-se de atos de admissão, 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 SAÚDE (VINCULADOR).
2.2. Unidade cadastradora: MINISTÉRIO DA SAÚDE (VINCULADOR).
2.3. Subunidade cadastradora: HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO/HFB/RJ.
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 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 e-Pessoal, 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 e-Pessoal, bem como nos espelhos dos atos contemplados por esta instrução.
Exame das Constatações
9.
Ato: 95812/2019 – Interessado: IRACI LUCI FREIRE DE OLIVEIRA – CPF:
815.900.597-00
9.1. Parecer do Controle Interno: considerar o ato Análise dispensada de acordo com o art. 14 da
IN TCU 78-2018. Justificativa: Análise dispensada de acordo com o art. 14 da IN TCU 78-2018
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 IRACI LUCI FREIRE DE OLIVEIRA.
10. Ato: 96093/2019 – Interessado: ISALEA MONTEIRO PEREIRA DA SILVEIRA
SANTOS – CPF: 660.033.697-87
10.1. Parecer do Controle Interno: considerar o ato Análise dispensada de acordo com o art. 14
da IN TCU 78-2018. Justificativa: Análise dispensada de acordo com o art. 14 da IN TCU 78-2018
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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 ISALEA MONTEIRO PEREIRA DA
SILVEIRA SANTOS.
CONCLUSÃO
11. A abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam convicção de
que os atos 95812/2019 e 96093/2019 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
12. 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:
12.1. Considerar LEGAIS e conceder o registro dos atos de IRACI LUCI FREIRE DE
OLIVEIRA e ISALEA MONTEIRO PEREIRA DA SILVEIRA SANTOS.”
3.
Em seu pronunciamento regimental, o Ministério Público junto a esta Casa, neste ato
representado pelo Procurador Rodrigo Medeiros de Lima, manifestou divergência em relação ao
encaminhamento sugerido pela unidade técnica (peça 9):
“Versam os autos sobre as admissões de Iraci Luci Freire de Oliveira (peça 2) e Isalea Monteiro
Pereira da Silveira Santos (peça 3), sob o regime de contratação temporária prevista na Lei 8.745/1993,
realizadas pelo Hospital Federal de Bonsucesso/RJ.
2. Após aplicação das críticas automáticas, a Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) propôs
a legalidade e registro dos atos (peças 5-6).
3. Todavia, os citados contratos de trabalho findaram, respectivamente, em 13/12/2008 e
17/10/2007, consoante se vê no resultado das consultas ao Siapenet acostados às peças 7 e 8. Aplicase, portanto, às referidas admissões, o disposto no § 5º do art. 260 do Regimento Interno do TCU,
segundo o qual ‘O Tribunal poderá considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de
admissão e concessão cujos efeitos financeiros tenham se exaurido antes de sua apreciação’.
4. Desse modo, este representante do Ministério Público de Contas da União opina porque o
Tribunal considere prejudicados, por perda de objeto, os atos de admissão em apreço.”
É o relatório.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Cuidam os autos de 2 (dois) atos de admissões realizadas pelo Ministério da Saúde,
submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da
Constituição Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do
Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2º e 4º da Instrução Normativa TCU 78/2018.
2.
A Secretaria de Fiscalização de Pessoal – Sefip opinou pela legalidade dos atos ora em
exame.
3.
O Ministério Público junto ao TCU, neste ato representado pelo Procurador Rodrigo
Medeiros de Lima, em divergência, defendeu que os atos de nºs 95812/2019 e 96093/2019 (peças 2 e
3, respectivamente) sejam considerados prejudicados, ante a perda de seu objeto, tendo em vista os
contratos temporários em questão já se haverem encerrado.
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4.
Manifesto desde já minha concordância com o posicionamento exarado pelo MP/TCU.
5.
De fato, conforme se depreende do exame dos atos constantes das peças 2 e 3, as
admissões de Iraci Luci Freire de Oliveira e Isalea Monteiro Pereira da Silveira Santos verificaram-se
sob o regime da contratação temporária prevista na Lei 8.745/1993. Além disso, consoante se pode
constatar a partir dos extratos Siapenet acostados às peças 7 e 8, referidos contratos findaram,
respectivamente, em 13/12/2008 e 17/10/2007, circunstância que atrai a disciplina do art. 260, § 5º, do
Regimento Interno do TCU, segundo o qual pode ser considerado prejudicado, por perda de objeto, o
exame de atos de admissão ou concessão cujos efeitos financeiros se hajam exaurido antes de sua
apreciação.
Em assim sendo, proponho que o Tribunal adote o acórdão que ora submeto à deliberação
deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 5339/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo TC 006.956/2020-3.
2. Grupo II – Classe IV - Assunto: Atos de Admissão.
3. Interessadas: Iraci Luci Freire de Oliveira, CPF 815.900.597-00; Isalea Monteiro Pereira da
Silveira Santos, CPF 660.033.697-87.
4. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde.
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
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 2 (dois) atos de admissões realizadas pelo
Ministério da Saúde, submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc.
III do art. 71, da Constituição Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por
intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2º e 4º da Instrução Normativa TCU 78/2018,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara,
diante das razões expostas pelo Relator, em:
9.1. considerar, com fundamento no art. 260, § 5º, do Regimento Interno deste Tribunal,
prejudicados os atos nºs 95812/2019 e 96093/2019 (peças 2 e 3), atinentes às admissões, sob o regime
da contratação temporária prevista na Lei 8.745/1993, de Iraci Luci Freire de Oliveira e Isalea
Monteiro Pereira da Silveira, tendo em vista a perda de seus objetos; e
9.2. autorizar o arquivamento destes autos, assim que cumpridos os termos deste Acórdão.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5339-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de
Oliveira.
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(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral

GRUPO I – CLASSE II – 1ª CÂMARA
TC 008.076/2017-0
Natureza: Tomada de Contas Especial
Órgão/Entidade/Unidade: Município de Pedro do Rosário/MA
Responsáveis: Adailton Martins (CPF 620.996.633-00), José Irlan Souza Serra (CPF
645.812.503-82), Lucenita Pereira Costa (CPF 329.345.723-15) e Suely Maria Verde Machado (CPF
137.282.023-04)
Representante legal: Nathália Carvalho da Silva (OAB/MA 20.085)
SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. RECURSOS DO SUS. NÃO
COMPROVAÇÃO DA REGULAR APLICAÇÃO DE RECURSOS NOS EXERCÍCIOS DE 2005,
2006 E 2013. CITAÇÃO. REJEIÇÃO DAS ALEGAÇÕES DE DEFESA APRESENTADAS POR
UM DOS RESPONSÁVEIS. REVELIA DOS DEMAIS. CONTAS IRREGULARES. DÉBITO.
MULTA.
RELATÓRIO
A SecexTCE elaborou a instrução de mérito à peça 56, transcrita a seguir, a qual recebeu a
aprovação dos dirigentes daquela unidade técnica.
“INTRODUÇÃO
1.
Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde
(FNS) em desfavor dos Srs. Adailton Martins e José Irlan Souza Serra, ex-prefeitos, da Sras. Lucenita
Pereira Costa e Suely Maria Verde Machado e do Sr. Lucivaldo Barros da Cruz, ex-secretários
municipais de Saúde, todos gestores de Pedro do Rosário/MA à época dos fatos, em razão de
irregularidade na execução de despesas com recursos do SUS nos exercícios de 2005, 2006 e 2013.
HISTÓRICO
2.
A fiscalização realizada em setembro de 2013 pelo Denasus identificou na gestão do SUS,
pelo município de Pedro do Rosário/MA, as seguintes irregularidades, que motivaram a instauração da
presente TCE (Relatório de Auditoria n° 13673, de peça 2, p. 3-30): ausência de documentação
comprobatória de despesas pagas com recursos destinados à Assistência Farmacêutica Básica (AFB)
nos exercícios de 2005 e 2006, no valor histórico de R$ 90.041,15, e Nota Fiscal n° 1221, de 7/5/2013,
da empresa D.D.P. Farmacêutico Ltda., CNPJ 09.589.872/0001-01, no valor de R$ 39.302,62, sem
atestação e sem comprovação de entrada dos medicamentos no Centro de Abastecimento Farmacêutico
(CAF) da secretaria municipal de Saúde.
3.
Após a auditoria, a unidade do Denasus no Maranhão submeteu o relatório à manifestação
dos ex-gestores, alguns dos quais apresentaram justificativas incapazes de descaracterizar as
irregularidades.
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4.
A Controladoria-Geral da União emitiu relatório e certificado de auditoria ratificando as
conclusões do tomador de contas especial quanto à caracterização do dano ao erário e certificando a
irregularidade das contas do responsável (peça 1, p. 59-63). O dirigente do órgão de controle interno
emitiu parecer de sua competência (peça 1, p. 64), bem assim houve pronunciamento ministerial (peça
1, p. 65).
5.
Na instrução à peça 5 dos autos foram efetuadas as análises relativas aos documentos que
ensejaram a instauração da presente TCE, tendo o auditor instrutor proposto o arquivamento dos autos,
sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, inciso VI, e
213 do RI/TCU e no art. 6º, inciso I, c/c o art. 7º, inciso III, e o art. 19, caput, da IN/TCU 71/2012,
considerando as seguintes situações:
a) o prazo mínimo legal para a guarda da documentação comprobatória da execução das despesas com os
recursos do SUS é de cinco anos, contados da data de aprovação das contas, nos termos do art. 2º da Portaria
1.954/2013 do Ministério da Saúde c/c o Anexo à Resolução 14/2001 do Conselho Nacional de Arquivos –
Conarq;
b) o prazo para a aprovação da prestação de contas dos recursos do SUS por parte do conselho local de
saúde variou, nos últimos anos, de março a maio do exercício subsequente ao da transferência dos recursos,
conforme Portarias 1.229/2007, 3.176/2008 e 2.135/2013 do Ministério da Saúde;
c) no momento da fiscalização do Denasus (setembro/2013), já haviam passado mais de cinco anos do
prazo para aprovação das prestações de contas relativas aos exercícios de 2005 e 2006, de modo que a
exigência, pela equipe de auditoria, da documentação comprobatória das despesas violaria o art. 3º da Portaria
1.954/2013 do Ministério da Saúde;
d) o débito remanescente (item 2.b supra) apresentaria valor atualizado inferior ao limite de
R$ 100.000,00 fixado no inc. I do art. 6º da IN/TCU 71/2012, a ensejar o arquivamento do processo, sem
julgamento de mérito.

5.1. A proposta foi corroborada pelo titular da Unidade Técnica (peça 6).
6.
Em Parecer divergente, o representante do Parquet junto ao TCU (peça 9) propôs que se
realizasse diligência junto ao Conselho Municipal de Saúde de Pedro do Rosário/MA, ao Conselho
Estadual de Saúde do Maranhão e ao Ministério da Saúde, para que, informassem se já teria havido a
apresentação e a aprovação dos Relatórios de Gestão da Secretaria Municipal de Saúde de Pedro do
Rosário, referentes aos exercícios de 2005 e 2006.
6.1. Consoante Despacho assente à peça 10, o Ministro Relator acatou a proposta efetuada pelo
membro do MP/TCU na peça anterior.
7.
Destarte, foram efetuadas as diligências determinadas, consoante se observa das peças 13 a
15.
8.
Em razão das respostas apresentadas, estas quanto ao não atendimento dos objetivos
perquiridos com a realização das diligências (peças 17, 18, 21 e 22), houve um novo pronunciamento
da Unidade Técnica (peça 23) propondo a realização de novas diligências, nos termos abaixo, tendo o
titular da Unidade Técnica da Sec-PA acatado a proposta efetuada na peça anterior (peça 24):
a) diligenciar, com fundamento no art. 11 da Lei 8.443/1992 c/c o § 1º do art. 201 do Regimento
Interno/TCU, junto ao Conselho Municipal de Saúde de Pedro do Rosário/MA, ao Tribunal de Contas do Estado
do Maranhão – TCE/MA, ao Ministério da Saúde, e à Comissão Intergestores Bipartite do Maranhão –
CIB/MA, para que, no prazo de 15 dias, informem ao Tribunal se já houve a apresentação e a aprovação dos
Relatórios de Gestão da Secretaria Municipal de Saúde de Pedro do Rosário referentes aos exercícios de 2005 e
2006;
b) informar aos órgãos destinatários da diligência que devem, em caso afirmativo, encaminhar a esta
Corte a respectiva documentação comprobatória.

9.
Desse modo, foram efetuadas as diligências propostas, tendo sido confeccionados os
elementos assentes nas peças 25 a 27, conforme comprovam os respectivos avisos de recebimentos
(peças 29 a 31 e 34). Em resposta às diligências foram colacionados os documentos que formaram as
peças 32, 33 e 35. Já no âmbito da Secex-TCE, foram efetuadas as análises dos elementos obtidos por
meio da diligência realizada, na instrução da peça 36, tendo sido proposta a citação dos responsáveis
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constantes no preâmbulo da presente instrução. A proposta foi corroborada pelo Diretor e Secretário
Substituto da Secex-TCE (peças 37 e 38).
10. Destarte, foram efetuadas as citações propostas, consoante se comprovam pelos ofícios
assentes nas peças 43 a 46, bem como pelas cópias dos avisos de recebimento (peças 50 a 53). Em
relação às citações realizadas, apenas o Sr. Jose Irlan Souza Serra (CPF: 645.812.503-82) apresentou
os seus elementos de defesa (peça 54), podendo os demais responsáveis serem considerados revéis, nos
termos do art. 12, §3º, da Lei 8.443/1992 (Adailton Martins e Sras. Lucenita Pereira Costa e Suely
Maria Verde Machado).
EXAME TÉCNICO
ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE PROCEDIBILIDADE DA IN/TCU 71/2012
Verificação de Eventual Prejuízo ao Contraditório e Ampla Defesa
11. Verifica-se que não há prejuízo ao contraditório e ampla defesa, uma vez 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), pois os recursos transferidos e as despesas
impugnadas referem-se aos exercícios de 2005, 2006 e 2013, mas tendo sido os responsáveis
notificados sobre as irregularidades pela autoridade administrativa competente conforme descrito no
Relatório Completo do Tomador de Contas Especial 197/2016 (peça 1, p. 48-57). Destaque-se, ainda,
que todos os responsáveis foram notificados ainda no ano de 2014, consoante se comprovam os
documentos assentes na peça 1, p. 151; 172; 181; 197; 206; 221.
11.1. A despeito da existência de débitos com mais de dez anos da ocorrência do seu fato
gerador, ainda assim não foi possível afirmar, quando da instrução anterior, ter ocorrido prejuízo ao
contraditório e à ampla defesa, que deve ser analisado a cada caso concreto, com demonstração de
prejuízo efetivo, sob pena de violar-se a regra de imprescritibilidade das ações de cobrança de dano ao
erário (Acórdão 3457/2017-TCU-2ª Câmara, rel. Ministro Marcos Bemquerer; Acórdão 461/2017TCU-1ª Câmara, rel. Ministro Walton Alencar Rodrigues; Acórdão 2850/2016-TCU-Plenário, rel.
Ministro Vital do Rêgo; Acórdão 854/2016-TCU-Plenário, rel. Ministro Benjamin Zymler).
11.2. Demais disso, o prejuízo à ampla defesa e ao contraditório decorrente da citação tardia
deve ser efetivamente demonstrado pelo responsável com a indicação do obstáculo ou dificuldade
concreta que implicou em prejuízo à defesa, não sendo suficiente a mera alegação (Acórdão
1304/2018-TCU-1ª Câmara, rel. Ministro Bruno Dantas). Nesse sentido, considerando os elementos
coligidos aos autos até o momento, entende-se possível o seguimento desta tomada de contas especial,
com a citação dos responsáveis pelo valor integral do débito apurado.
Valor de Constituição da TCE
12. Verifica-se, também, que o valor atualizado do débito apurado (sem juros) em 1º/1/2017 é
de R$ 336.585,23, 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.
VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE OUTROS DÉBITOS
13. Em atenção ao comando contido no item 9.4 do Acórdão 1772/2017-TCU-Plenário, de
relatoria do Exmo. Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, e em atendimento ao disposto no
art. 6º, § 1º, da Instrução Normativa TCU 71/2012, informa-se os demais processos em tramitação no
Tribunal, nos quais foi constatada a existência de outros débitos imputáveis aos responsáveis arrolados
nestes autos:
Responsável
Processos
Adailton
Martins,
620.996.633-00
José Irlan Souza Serra,
645.812.503-82
Lucenita Pereira Costa,
329.345.723-15

CPF
CPF
CPF

TC 035.171/2011-1; TC 034.500/2014-6; TC
004.532/2015-5; TC 012.254/2016-9; TC 027.592/2018-9
TC 033.960/2019-4
TC 035.171/2011-1; TC 012.254/2016-9
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Esgotamento da via administrativa do Ministério da Saúde para ressarcimento do dano
14. Preliminarmente, oportuno consignar que, nos termos do art. 23, § 1º, do Decreto
7.827/2012, que regulamenta a Lei Complementar 141/2012, e item 9.3.5.2 do Acórdão TCU
1072/2017-Plenário (Relator Min. Bruno Dantas), foram esgotadas, na via administrativa de controle
interno do Ministério da Saúde, as medidas para ressarcimento do dano, conforme notificações aos
responsáveis constantes da peça 1, p. 151; 172; 181; 197; 206; 221.
Caracterização das irregularidades geradoras do dano ao erário
15. Extrai-se da situação sintetizada na seção ‘histórico’ desta instrução que o tomador de
contas identificou como ilícito gerador do dano a seguinte irregularidade:
a.) Irregularidade: ausência de documentação comprobatória das despesas com recursos do
SUS;
a.1) Condutas dos responsáveis
a.1.1) Srs. Adailton Martins e José Irlan Souza Serra, Sras. Lucenita Pereira Costa e Suely Maria
Verde Machado;
a.1.2) não demonstrarem a boa e regular aplicação de recursos do SUS dos valores recebidos do
Fundo Nacional de Saúde pelo município de Pedro do Rosário/MA, em face da não comprovação
documental e atendimento das normas que justificassem os pagamentos realizados;
a.2) Dispositivos violados: 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,
arts. 60 a 64 da Lei 4.320/1964 e art. 5, inciso I, II e IV da IN/08/2003/TCE e arts. 62, 63 §2° inciso
III, art. 96 da Lei 4.320/1964,
a.3) Evidências: Relatório de Auditoria do Denasus 13.673 (peça 2, p. 17-18).
Da citação e alegações de defesa apresentadas pelo responsável
Ofício de citação 1724/2018-TCU/Secex-TCE, de 18/11/2018 (peça 43):
Alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Jose Irlan Souza Serra (CPF: 645.812.503-82)
(peça 54):
16. A defesa iniciou as suas alegações mencionando que a Instrução Normativa 71/2016, com
as alterações dadas pela IN 76/2016, assevera que a Tomada de Contas Especial deverá ser dispensada
se verificada que o valor do débito é inferior ao limite estabelecido no inciso I, vejamos:
Art. 6° Salvo determinação em contrário do Tribunal de Contas da União, fica dispensada a
instauração da tomada de contas especial, nas seguintes hipóteses:

I - o valor do débito for inferior a R$ 100.000,00, considerando o modo de referenciação
disposto no § 3° deste artigo (NR) (Instrução Normativa n076, de 23/11/2016, DOU de 12/12/2016);
(grifei Assim, constata-se que a instrução normativa fixou um limite de dispensa da instauração de
tomada de contas especial em R$ 100.000,00 (cem mil reais).
16.1. Asseverou o defendente que, no caso dos autos, embora inicialmente tenha sido indicado
para instauração da Tomada de Contas valor do débito em importe superior àquele previsto na
instrução normativa acima mencionada, no curso da presente, parte do débito foi afastado,
remanescendo o suposto débito de R$ 39.302,62 (trinta e nove mil trezentos e dois reais e sessenta e
dois centavos), referente a Nota Fiscal n° 1221/2013, valor esse notadamente INFERIOR ao previsto
pela Instrução Normativa 71/2016 para que seja instaurada a Tomada de Contas.
16.2. Alegou a defesa que a própria CGU teria proposto o arquivamento, razão pela qual não
restaria qualquer dúvida quanto à desobediência da regra do inciso I, do art. 60, da Instrução
Normativa 71/2012, quanto ao limite do valor apto à instauração de Tomada de Contas Especial,
motivo que enseja de imediato o arquivamento do presente processo sem julgamento do mérito.
16.3. O defendente mencionou, ainda, que, no presente caso, não foram apresentados indícios
suficientes da existência de qualquer ilegalidade a justificar a aplicação de qualquer sanção, motivo
pelo qual reclamam a improcedência dos pedidos. Vejamos o porquê. No caso concreto, destaca-se de
pronto que inexistiu qualquer irregularidade, a ser coibido com as sanções gravíssimas da Lei
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8.443/92.
16.4. Ressaltou que a não comprovação de entrada de medicamentos no Centro de
Abastecimento Farmacêutico (CAF) da Secretaria Municipal de Saúde não é, por si só, prova
suficiente para a imputação de ato ilegal e a devolução de recursos. Assim, a aquisição de
medicamentos sem comprovação de entrada dos medicamentos não caracterizaria que houve ato
ímprobo ou prejuízo ao erário, por isso correto falar na descaracterização do débito, podendo ser
atribuído no máximo falha no controle de estoque.
16.5. A defesa alega que não há um controle eficaz e formal de entrada desses produtos, motivo
pelo qual não pode ser atribuída qualquer responsabilidade quanto a falta de ateste na Nota Fiscal, já
que os funcionários da Secretaria de Saúde, responsáveis pelo recebimento não efetuaram nenhuma
formalidade e, tal omissão, por si só, não pode ser atribuída ao ex-prefeito, ora requerido. Argumenta a
defesa que a distribuição dos medicamentos e insumos nas Unidades Básicas de Saúde acontece
quinzenalmente, por meio da apresentação de uma relação manual de medicamentos e materiais que
são arquivados na própria CAF, logo o ex-prefeito não detinha qualquer contato com as condutas de
entrega e recebimento de medicamento.
16.6. Destaca o defendente que o fato é que apenas não havia no âmbito municipal o necessário
controle interno da entrada das mercadorias, não havendo como concluir, pela simples ausência de
organização do setor, que as mesmas não foram entregues. Assim também, considerando a ausência de
controle de estoque pelos servidores responsáveis, não tem o ora defendente como comprovar que a
mercadoria foi recebida, repita-se, porque os funcionários responsáveis pelo recebimento de tais
mercadorias não estabeleceram qualquer controle de entrada das mesmas, não podendo, por certo, ser
aplicada qualquer sanção ao defendente, eis que contrária) a todos os princípios legais, por inexistir
qualquer prova que induza ao não recebimento da mercadoria e como consequência qualquer prejuízo
ao erário.
16.7. Ao final, o defendente alegou que é patente a falta de robustez das alegações, sobretudo
porque em nenhum momento não teria restado comprovado qualquer ato ilegal, não havendo sequer
indícios de danos ao erário, sendo, pois, a improcedência da presente tomada de contas, medida que se
imporia, segundo o seu entendimento.
Análise das alegações de defesa:
17. As alegações iniciais da defesa acerca da improcedência da TCE em razão de a Instrução
Normativa 71/2016, com as alterações dadas pela IN 76/2016, asseverar que a Tomada de Contas
Especial deverá ser dispensada se verificada que o valor do débito é inferior ao limite estabelecido no
inciso I não merecem prosperar pelas seguintes razões: primeiramente porque o valor do débito
discutido nesta TCE não é inferior ao limite previsto pela norma, visto que o valor original é de
R$ 129.343,77, e o valor atualizado em 1/1/2017 é de R$ 336.585,23, portanto superior ao limite
mínimo estabelecido pela mencionada instrução normativa, conforme se observa na tabela abaixo:
Valores impugnados e gestores responsabilizados
Responsável

Exercício

Adailton Martins e Lucenita Pereira Costa

Jan a Nov/2005

Adailton Martins e Suely Maria Verde Machado

Dez/2005 e 2006

José Irlan Souza Serra

2013

Total

Valor
(R$)
22.053,8
8
67.987,2
7
39.302,6
2
129.343,
77

17.1. Em segundo lugar, a alegação não merece guarida em razão de a norma fazer menção à
desnecessidade de instauração da TCE caso não existisse débito superior ao limite mínimo, mas uma
vez instaurada a TCE, bem como já tendo havido citação dos responsáveis, deve-se fazer a análise dos
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elementos existentes e propor o mérito dos autos. Assim, a Jurisprudência do TCU estabelece que, se
no curso da relação processual, subsistirem elementos que justifiquem o conhecimento e julgamento da
causa pelo TCU, não cabe arquivar o processo sem julgamento de mérito, ainda que o exame das
alegações, dos documentos e das provas acostadas aos autos permita concluir pela inexistência de
débito ou pela ausência de responsabilidade dos envolvidos.
17.2. Assim, a verificação dos pressupostos ou requisitos de admissibilidade para instauração de
processo de controle externo não tem relação com a apreciação do mérito do processo em análise pelo
TCU. Uma vez conhecidos e instaurados, tais processos seguem iter procedimental próprio,
determinado pela Lei Orgânica do TCU e respectivo Regimento Interno, bem como pelas normas
específicas, no qual são especialmente observados os princípios constitucionais do contraditório e da
ampla defesa, sendo o curso natural desses procedimentos o julgamento de mérito do direito material,
submetido à apreciação do Tribunal de Contas da União.
17.3. Nesse sentido, não há que se falar em extinção do processo sem julgamento de mérito se,
no desenvolvimento da relação jurídica processual, ainda subsistirem elementos que justifiquem a
razão jurídica para o conhecimento e julgamento da causa por esta Corte Federal de Contas. O regular
processamento do processo de Tomada de Contas Especial e o consequente exercício da jurisdição, por
parte do TCU, não se subordinam ao mérito do feito, qual seja, a existência ou não do débito e da
responsabilidade discutidos.
17.4. O processo de Tomada de Contas Especial, como qualquer outro processo administrativo,
civil ou penal, deve caminhar para o provimento de mérito, com o julgamento pela procedência ou
improcedência do pedido. Vale dizer, o processo existe, é válido, regular e impõe seja decidido,
independentemente das questões de mérito, da existência ou não de débito, da existência ou não de
omissão, da existência ou não de atos irregulares que ensejem a reprovação das contas, com ou sem
débito. Descabe assim o pedido da defesa no sentido de arquivamento dos presentes autos sem
julgamento do mérito.
17.5. Quanto às questões de mérito, a defesa alega que a não comprovação de entrada de
medicamentos no Centro de Abastecimento Farmacêutico (CAF) da Secretaria Municipal de Saúde
não seria prova suficiente para a imputação de ato ilegal e a devolução de recursos. Ora, tal asserção é
estapafúrdia, uma vez que a irregularidade em si é prova cabal do descumprimento, pelo menos, das
obrigações acessórias dos responsáveis pela aquisição e guarda dos medicamentos adquiridos com
recursos públicos oriundos do Governo Federal.
17.6. 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, pois
incumbe ao gestor a comprovação da correta aplicação dos recursos públicos que lhe são confiados. É
mais do que óbvio que a aquisição de medicamentos sem comprovação de entrada dos medicamentos
caracteriza que houve prejuízo ao erário, sendo, portanto, correto falar na caracterização do débito, já
que não há comprovação da aquisição dos medicamentos, bem como da regular gestão dos recursos
públicos confiados à municipalidade, por meio do Chefe do seu Executivo.
17.7. Sobre essa alegação, devo ressaltar que, como é cediço, a responsabilidade de agentes
públicos em tomadas de contas especiais é subjetiva. Confira-se, nessa linha, o excerto abaixo,
extraído do voto condutor do Acórdão nº 67/2003-TCU-2ª Câmara, da lavra do Ministro Benjamim
Zimler:
‘49. A responsabilidade dos administradores de recursos públicos, escorada no parágrafo único do art. 70
da Constituição Federal e no artigo 159 da Lei nº 3.071/1916, segue a regra geral da responsabilidade civil.
Quer dizer, trata-se de responsabilidade subjetiva. O fato de o ônus de provar a correta aplicação dos recursos
caber ao administrador público não faz com que a responsabilidade deixe de ser subjetiva e torne-se objetiva.
Esta, vale frisar, é responsabilidade excepcional, a exemplo do que ocorre com os danos causados pelo Estado
em sua interação com particulares - art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
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50. A responsabilidade subjetiva, vale dizer, possui como um dos seus pressupostos a existência do
elemento culpa. Neste sentido, permito-me transcrever Silvio Rodrigues (Direito Civil, Responsabilidade Civil,
pág. 16):
'Culpa do agente. O segundo elemento, diria, o segundo pressuposto para caracterizar a responsabilidade
pela reparação do dano é a culpa ou o dolo do agente que causou o prejuízo. A lei declara que se alguém causou
o prejuízo a outrem por meio de ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, fica obrigado a
reparar. De modo que, nos termos da lei, para que responsabilidade se caracterize mister se faz a prova de que o
comportamento do agente causador do dano tenha sido doloso ou pelos menos culposo'.’

17.8. Assim, por força do art. 93 do Decreto-lei nº 200/1967, o qual dispõe que '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', incumbe ao gestor a comprovação
da correta aplicação dos recursos públicos que lhe são confiados, razão pela qual cabe propor a
rejeição das alegações de defesa apresentadas, bem como propor a condenação do responsável a
devolver os valores que não tiveram a regular gestão comprovadas, além da aplicação da multa
prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992.
Das Revelias dos responsáveis
18. Devidamente citados, em 10/12/2019, por meio dos Ofícios 14746, 14748 e 14751/2019TCU/Seproc (peças 43, 45 e 46), os responsáveis não apresentaram alegações de defesa.
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 n.º 155, de 04/12/2002) e o art. 4º, inciso III, § 1º, da Resolução TCU n.º 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
(...)’. (grifamos)
‘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.
(...)’. (grifamos)

18.1. 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
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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.
18.2. 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-Segunda Câmara, Relator: 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-Plenário, Relator: 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 1526/2007Plenário, Relator: AROLDO CEDRAZ).
18.3. 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.

18.4. As citações dos Srs. Adailton Martins, Lucenita Pereira Costa e Suely Maria Verde
Machado, foram realizadas por meio dos Ofícios em 10/12/2019, por meio dos Ofícios 14746, 14748 e
14751/2019-TCU/Seproc (peças 43, 45 e 46), com ciências em 26, 27 e 30/12/2019, conforme avisos
de recebimentos inseridos às peças 51 a 53. Em que pese os referidos avisos de recebimento terem sido
assinados por pessoas estranhas aos autos, esse fato, por si só, não invalida as notificações dirigidas
aos responsáveis, uma vez que o artigo 179, inciso II, do RI/TCU estabelece que as comunicações
processuais far-se-ão mediante carta registrada, com aviso de recebimento que comprove a entrega no
endereço do destinatário.
18.5. Apesar de regularmente citados, os responsáveis deixaram transcorrer in albis o prazo
regimental que lhe foi concedido para apresentarem alegações de defesa e/ou efetuar o recolhimento
do débito, motivo pelo qual se impõe o reconhecimento das revelias de que trata o art. 12, § 3º, da Lei
8.443/1992.
Verificação do Prazo de Prescrição da Pretensão Punitiva
19. Observa-se ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva por parte do TCU em relação
aos responsáveis Adailton Martins e Sras. Lucenita Pereira Costa e Suely Maria Verde Machado que,
nos termos do entendimento firmado no Acórdão 1441/2016-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 das irregularidades sancionadas, nos termos do art. 189 do
Código Civil, já que as irregularidades discutidas em relação aos mesmos ocorreram nos exercícios de
2005 a 2006, portanto há mais de 10 anos.
20. No que se refere ao Sr. José Irlan Souza Serra subsiste a pretensão punitiva por parte do
TCU, nos termos do entendimento firmado no Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário (Rel. Ministro
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Benjamin Zymler), uma vez que o débito remonta ao exercício de 2013, ou seja, há menos de 10 anos.
CONCLUSÃO
21. Da análise, conclui-se que os responsáveis, Srs. Adailton Martins, CPF 620.996.633-00,
Lucenita Pereira Costa, CPF 329.345.723-15, Suely Maria Verde Machado, CPF 137.282.023-04 e
José Irlan Souza Serra, CPF 645.812.503-82, não conseguiram demonstrar a inexistência de
irregularidade que demandaram os seus chamamentos aos autos para apresentarem as alegações de
defesa, devendo ser condenados a ressarcirem as quantias que formam o débito apurado no presente
processo, bem como terem as suas contas julgadas irregulares. Vale ressaltar, ainda, que os três
primeiros responsáveis não apresentaram as suas alegações de defesa, sendo considerado revéis, nos
termos do art. 12, 3º, da Lei 8.443/1992.
21.1. No que se refere ao Sr. Lucivaldo Barros da Cruz, restou demonstrado, conforme análise
assente na peça 5 dos autos, que inexistem elementos que permitam afirmar que os recursos do Fundo
Municipal de Saúde de Pedro do Rosário/MA foram geridos pelo mesmo, razão pela qual cabe a
proposição pela exclusão do mesmo da presente relação processual, quando da proposta de
encaminhamento
21.2. Com relação à boa-fé, o Plenário desta Casa sedimentou entendimento de que se tratando
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.
21.2.1.
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. Nesse contexto, e após exame da
falta de elementos nesse sentido, não há como se vislumbrar a boa-fé na conduta dos responsáveis.
Com efeito, ele não alcançou o intento de comprovar a regular aplicação financeira dos recursos que
lhe foi confiado, restringindo-se a apresentar uma parte das justificativas improcedentes e incapazes de
elidir as irregularidades cometidas.
21.3. São nesse sentido os Acórdãos 1.921/2011-TCU-2ª Câmara (Relatoria do Ministro
Raimundo Carrero), 203/2010-TCU-Plenário (Relatoria do Ministro Augusto Sherman), 276/2010TCU-Plenário (Relatoria do Ministro André Luís de Carvalho), 621/2010-TCU-Plenário (Relatoria do
Ministro Walton Rodrigues), 3.975/2010-TCU-1ª Câmara (Relatoria do Ministro José Múcio
Monteiro), 1.007/2008-TCU-2ª Câmara (Relatoria do Ministro Ubiratan Aguiar), 1.157/2008-TCUPlenário (Relatoria do Ministro Augusto Sherman), 1.223/2008-TCU-Plenário (Relatoria do Ministro
Valmir Campelo), 337/2007-TCU-1ª Câmara, 1.322/2007-TCU-Plenário (Relatoria do Ministro
Aroldo Cedraz), entre outros.
21.4. 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 ao Sr. José Irlan Souza Serra, CPF 645.812.503-82.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
22. Ante o exposto, submetemos os autos à consideração superior, coma seguinte proposta:
a) considerar revéis, para todos os efeitos, os Srs. Adailton Martins, CPF 620.996.633-00,
Lucenita Pereira Costa, CPF 329.345.723-15 e Suely Maria Verde Machado, CPF 137.282.023-04,
dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, 3º, da Lei 8.443/1992;
b) propor a exclusão da presente relação processual o Sr. Lucivaldo Barros da Cruz, CPF
728.275.133- 15;
c) rejeitar as alegações de defesa do Sr. José Irlan Souza Serra, CPF 645.812.503-82;
d)
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 II, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas dos Srs. Adailton Martins, CPF
620.996.633-00, Lucenita Pereira Costa, CPF 329.345.723-15, Suely Maria Verde Machado, CPF
137.282.023-04 e José Irlan Souza Serra, CPF 645.812.503-82, condenando-os solidariamente ao
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pagamento das quantias constantes da tabela a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze
dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea ‘a’, do
Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, 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:
Débitos de responsabilidade solidária do Sr. Adaílton Martins e Lucenita Pereira
Costa:
DATA DA
VALOR
OCORRÊNCIA
ORIGINAL (R$)
5/4/2005
1.644,83
4/5/2005
1.644,83
22/11/2005
2.827,82
01/11/2005
2.570,75
24/01/2005
1.644,83
14/7/2005
1.644,83
15/8/2005
1.644,83
18/10/2005
103,50
15/09/2005
2.467,25
18/10/2005
103,50
20/9/2005
822,42
14/6/2005
1.644,83
18/5/2005
1.644,83
16/2/2005
1.644,83

Débitos de responsabilidade solidária do Sr. Adaílton Martins e Sra. Suely Maria Verde
Machado:
DATA DA
VALOR
OCORRÊNCIA
ORIGINAL (R$)
04/12/2006
2.827,82
18/9/2006
2.827,82
18/4/2006
2.827,82
10/2/2006
2.827,82
20/3/2006
2.827,82
15/9/2006
1.765,73
11/05/2006
2.827,82
14/07/2006
2.827,82
27/12/2006
2.137,47
22/12/2005
2.827,83
07/07/2006
1.765,73
18/1/2006
2.827,82
04/09/2006
2.137,47
20/10/2006
2.137,47
16/5/2006
1.765,73
10/05/2006
2.137,47
10/05/2006
1.765,73
16/06/2006
2.827,82
04/08/2006
2.137,47
04/09/2006
1.765,73
26/12/2006
2.827,82
20/10/2006
1.765,73
04/09/2006
2.827,82
27/12/2006
1.765,73
07/07/2006
2.137,47
15/09/2006
2.137,47
16/05/2006
2.137,47
04/08/2006
1.765,73
23/10/2006
2.827,82
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Débito de responsabilidade exclusiva do Sr. José Irlan Souza Serra:
DATA DA
VALOR
OCORRÊNCIA
ORIGINAL (R$)
9/5/2013
39.302,62

e) aplicar ao Sr. José Irlan Souza Serra, CPF 645.812.503-82, 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 comprovarem, 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 que vier a ser proferido até a do efetivo recolhimento, se for paga 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 a que se referem as alíneas anteriores;
g) autorizar, caso solicitado pelos responsáveis, , o pagamento das dívidas em até 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-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento das notificações, para
comprovarem 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, na forma prevista na legislação em
vigor;
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 da República no Estado de
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;
i) encaminhar cópia do Acórdão que vier a ser proferido ao Fundo Nacional de Saúde
(FNS/MS), 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.”
2.
O MP/TCU, representado pelo Procurador Júlio Marcelo de Oliveira, manifesta-se, em
parecer à peça 59, de acordo com a proposta da unidade técnica, com ajustes pontuais no
encaminhamento.
É o relatório.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS)
em desfavor de Adailton Martins e José Irlan Souza Serra, ex-Prefeitos, e de Lucenita Pereira Costa,
Suely Maria Verde Machado e Lucivaldo Barros da Cruz, ex-Secretários Municipais de Saúde do
Município de Pedro do Rosário/MA, em razão de irregularidade na execução de despesas com recursos
do SUS nos exercícios de 2005, 2006 e 2013.
2.
Por meio de fiscalização realizada em setembro de 2013 pelo Denasus foram identificadas
as seguintes irregularidades na aplicação de recursos do SUS no município, que motivaram a
instauração da presente tomada de contas especial:
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a) ausência de documentação comprobatória de despesas pagas com recursos destinados à
Assistência Farmacêutica Básica (AFB) nos exercícios de 2005 e 2006, no valor histórico de
R$ 90.041,15; e
b) Nota Fiscal n° 1221, de 7/5/2013, da empresa D.D.P. Farmacêutico Ltda., CNPJ
09.589.872/0001-01, no valor de R$ 39.302,62, sem atestação e sem comprovação de entrada dos
medicamentos no Centro de Abastecimento Farmacêutico (CAF) da Secretaria Municipal de Saúde.
3.
Vindo o processo a este Tribunal, após a realização de diligências saneadoras, foi realizada
a citação de Adaílton Martins, Lucenita Pereira Costa, Suely Maria Verde Machado e José Irlan Souza
Serra. Ao mesmo tempo, foi afastada a responsabilidade de Lucivaldo Barros da Cruz, ante a
constatação de que aquele ex-Secretário Municipal de Saúde não participou da gestão dos recursos do
SUS objeto da presente tomada de contas especial.
4.
Houve apresentação de alegações de defesa por parte de José Irlan Souza Serra. Quanto
aos demais responsáveis citados, apesar de os ofícios de citação terem sido recebidos em seus
endereços constantes da base de dados da Receita Federal do Brasil (peças 39, 41, 42, 51, 52 e 53), os
responsáveis não apresentaram alegações de defesa, tampouco recolheram o valor do débito que lhes
foi imputado. Dessa forma, devem ser considerados revéis, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei
8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo.
5.
Ante este fato, a SecexTCE, por meio da instrução de mérito transcrita no relatório parte
desta deliberação, propõe rejeitar as alegações de defesa apresentadas por José Irlan Souza Serra e
julgar irregulares as presentes contas, imputando-se débitos nos valores constantes das citações aos
responsáveis, além de aplicar a José Irlan Souza Serra a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992.
Quanto aos demais responsáveis, constatou-se a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do
entendimento firmado no Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário. O Ministério Público junto ao TCU
avalizou a proposta da unidade instrutiva.
6.
Acolho o encaminhamento proposto pela unidade técnica, cuja análise adoto como parte
das minhas razões de decidir, incorporando também os ajustes propostos pelo MP/TCU.
7.
As alegações de defesa apresentadas por José Irlan Souza Serra se limitaram a invocar a
IN/TCU 71/2012 para argumentar a dispensa de instauração de tomada de contas especial em razão do
valor do débito imputado ao responsável, e inexistência indícios de ilegalidade e de dano ao erário.
8.
Quanto à primeira alegação, de que o valor do débito atribuído ao responsável
(R$ 39.302,62) seria um impeditivo à instauração do processo de tomada de contas especial, além da
análise feita pela SecexTCE, aduzo que a disposição do art. 6º, inciso I, da IN/TCU 71/2012, trata-se
de uma dispensa, e não uma imposição, em homenagem aos princípios da racionalidade administrativa
e da economia processual. Tal norma, portanto, não representa impeditivo para que se dê
prosseguimento a processos que, no entender do relator, alcançaram estágio em que a aplicação do
aludido dispositivo normativo não mais atenda aos princípios mencionados. Ademais, nos termos do
art. 19, § 1º, da referida IN, tendo já ocorrido a citação do responsável, não se admite o arquivamento
do processo.
9.
A segunda alegação de defesa pautou-se no argumento de que não havia, no âmbito
municipal, o necessário controle interno da entrada das mercadorias. Dessa forma, não haveria como
concluir, pela simples ausência de organização do setor, que as mesmas não foram entregues. Alega,
ainda, que inexistia um controle eficaz e formal de entrada desses produtos na Secretaria de Saúde
municipal, motivo pelo qual não poderia ser atribuída qualquer responsabilidade quanto a falta de
ateste na Nota Fiscal. Ora, fica claro que o defendente procura utilizar exatamente os motivos que
levaram à imputação de débito em sua defesa, o que é incabível. Note-se que a falta de controle na
secretaria municipal é, antes de tudo, de sua responsabilidade, já que era o prefeito e, portanto, o
responsável máximo pelo funcionamento da máquina administrativa municipal.
10. Quanto aos demais responsáveis, uma vez que optaram por permanecer revéis perante a
citação do Tribunal, deixaram passar a oportunidade de trazer aos autos qualquer documentação
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comprobatória de despesas de sua responsabilidade, consideradas irregulares neste processo.
Permanecem, assim, não afastadas as irregularidades que lhes ensejaram a imputação de débito.
11. Deixo de acolher tão-somente a proposta de se autorizar, desde já, o parcelamento da
dívida por entender que essa autorização depende de solicitação expressa por parte do devedor.
12. Nos termos do art. 16, § 3º, da LO/TCU, c/c o § 7º do art. 209 do RI/TCU, deve ser
enviada cópia da deliberação proferida nestes autos à Procuradoria da República no Estado do
Maranhão para o ajuizamento das ações que considere cabíveis.
Ante o exposto, manifesto-me por que o Tribunal aprove o acórdão que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 5340/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo TC 008.076/2017-0.
2. Grupo: I – Classe: II – Assunto: Tomada de Contas Especial.
3. Responsáveis: Adailton Martins (CPF 620.996.633-00), José Irlan Souza Serra (CPF
645.812.503-82), Lucenita Pereira Costa (CPF 329.345.723-15) e Suely Maria Verde Machado (CPF
137.282.023-04).
4. Órgão/Entidade/Unidade: Município de Pedro do Rosário/MA.
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE).
8. Representante legal: Nathália Carvalho da Silva (OAB/MA 20.085).
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo
Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de Adailton Martins e José Irlan Souza Serra, ex-Prefeitos, e de
Lucenita Pereira Costa, Suely Maria Verde Machado e Lucivaldo Barros da Cruz, ex-Secretários
Municipais de Saúde de Pedro do Rosário/MA, em razão de irregularidade na execução de despesas
com recursos do SUS nos exercícios de 2005, 2006 e 2013,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara,
ante as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por José Irlan Souza Serra em resposta à citação;
9.2. julgar, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea “c”, da Lei 8.443/1992,
irregulares as contas de Adailton Martins, Lucenita Pereira Costa, Suely Maria Verde Machado e José
Irlan Souza Serra;
9.3. condenar, com fundamento nos arts. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, Adaílton Martins
e Lucenita Pereira Costa, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixandolhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art.
214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo
Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das
datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em
vigor:
DATA DA
VALOR
OCORRÊNCIA
ORIGINAL (R$)
5/4/2005
1.644,83
4/5/2005
1.644,83
22/11/2005
2.827,82
01/11/2005
2.570,75
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24/01/2005
14/7/2005
15/8/2005
18/10/2005
15/09/2005
18/10/2005
20/9/2005
14/6/2005
18/5/2005
16/2/2005

1.644,83
1.644,83
1.644,83
103,50
2.467,25
103,50
822,42
1.644,83
1.644,83
1.644,83

9.4. condenar, com fundamento nos arts. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, Adaílton Martins
e Suely Maria Verde Machado, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo especificadas,
fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o
Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do
Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir
das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação
em vigor:
DATA DA
VALOR
OCORRÊNCIA
ORIGINAL (R$)
04/12/2006
2.827,82
18/9/2006
2.827,82
18/4/2006
2.827,82
10/2/2006
2.827,82
20/3/2006
2.827,82
15/9/2006
1.765,73
11/05/2006
2.827,82
14/07/2006
2.827,82
27/12/2006
2.137,47
22/12/2005
2.827,83
07/07/2006
1.765,73
18/1/2006
2.827,82
04/09/2006
2.137,47
20/10/2006
2.137,47
16/5/2006
1.765,73
10/05/2006
2.137,47
10/05/2006
1.765,73
16/06/2006
2.827,82
04/08/2006
2.137,47
04/09/2006
1.765,73
26/12/2006
2.827,82
20/10/2006
1.765,73
04/09/2006
2.827,82
27/12/2006
1.765,73
07/07/2006
2.137,47
15/09/2006
2.137,47
16/05/2006
2.137,47
04/08/2006
1.765,73
23/10/2006
2.827,82

797
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

9.5. condenar, com fundamento nos arts. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, José Irlan Souza
Serra ao pagamento da quantia de R$ 39.302,62 (trinta e nove mil, trezentos e dois reais, sessenta e
dois centavos), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado,
perante o tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos
cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora
calculados a partir 9/5/2013 até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em
vigor;
9.6. aplicar a José Irlan Souza Serra, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa no
valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para
comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea “a”, do RI/TCU, o
recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste
Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em
vigor;
9.7. 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;
9.8. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, com
fundamento no art. 16, § 3º, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7º do art. 209 do Regimento Interno do TCU,
para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e
9.9. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5340-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de
Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral

GRUPO II – CLASSE V – 1ª CÂMARA
TC 012.057/2020-7
Natureza: Aposentadoria.
Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso.
Interessados: Elias Martins da Silva (161.479.011-68); Romarico Marques da Costa
(137.520.301-00).
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Representação legal: não há.
SUMÁRIO: PESSOAL. APOSENTADORIA. PAGAMENTO DE RUBRICA JUDICIAL
RELATIVA AO ADICIONAL NOTURNO, CONSIDERADA IRREGULAR POR ESSE
TRIBUNAL. ATOS ILEGAIS ENVIADOS AO TCU HÁ MAIS DE CINCO ANOS. REVISÃO DE
OFÍCIO. CIÊNCIA.
RELATÓRIO
Cuidam os autos de dois atos de aposentadoria, submetidos à apreciação deste Tribunal para fins
de registro, nos termos do inciso III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos esses cadastrados
e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Admissão e
Concessões, na forma dos arts. 2º, caput e incs. I a VI, e 4º, caput, da então vigente Instrução
Normativa TCU 55/2007 (normativo substituído pela IN TCU 78/2018).
2.
A unidade técnica, ao analisar os fundamentos legais das concessões bem como as
informações prestadas pelo órgão do controle interno, lavrou a instrução constante da peça 7, adiante
transcrita, com eventuais ajustes de forma:
“INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de atos iniciais de concessão de aposentadoria de Elias Martins da Silva e
Romarico Marques da Costa, ex-servidores da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso.
2.
Os atos foram submetidos, 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.
EXAME TÉCNICO
Da aposentadoria de Elias Martins da Silva
3.
Do exame do ato de Elias Martins da Silva, bem como da ficha financeira extraída do
Siape (peça 2), observou-se o pagamento de rubrica judicial relativa ao adicional noturno, considerada
irregular por esse Tribunal.
Da rubrica judicial de adicional noturno
4.
Em relação ao pagamento dessa rubrica, é pacífico o entendimento nesta Corte de Contas
de que parcelas dessa natureza são vantagens do regime celetista, incompatíveis com a situação
jurídico-estatutária implantada pela Lei 8.112/90.
5.
No que tange a estas vantagens, esta Corte tem entendimento sedimentado no sentido de
que, após o advento da Lei 8.112/1990, instituidora do Regime Jurídico Único, não se admite a
transposição dos benefícios e vantagens de natureza trabalhista para o novo regime, no qual os
interessados ingressaram por força do art. 243 daquele diploma. Esse entendimento já foi inclusive
sumulado, constituindo o Enunciado 241 da Súmula de Jurisprudência predominante desta Corte:
Enunciado 241 da Súmula de Jurisprudência predominante desta Corte
As vantagens e gratificações incompatíveis com o Regime Jurídico Único, instituído pela Lei 8.112, de
11/12/1990, não se incorporam aos proventos nem à remuneração de servidor cujo emprego, regido até então
pela legislação trabalhista, foi transformado em cargo público por força do art. 243 do citado diploma legal.

6.
Contudo, há de se ressalvar exclusivamente a possibilidade de violação ao princípio da
irredutibilidade da remuneração à época da passagem de um para outro regime, orientação que esta
Corte também tem prestigiado, de que é exemplo o Acórdão 517/2004-TCU-2ª Câmara, de relatoria do
insigne Ministro Adylson Motta, e de cujo voto condutor extrai-se esta elucidativa passagem:
Acórdão 517/2004-TCU-2ª Câmara, excerto do voto do Relator
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O Tribunal tem admitido o pagamento de vantagens decorrentes de decisão judicial, a título de vantagem
pessoal nominalmente identificada, após a transposição para o novo regime jurídico, apenas com vistas a evitar
a eventual redução de vencimentos, vedada pelo art. 37, XV, da Constituição Federal (Decisão 373/2002Segunda Câmara, Decisão 441/2002-Segunda Câmara, Acórdão 334/2004-Primeira Câmara, entre outros).

7.
Para abrigar essa ressalva, o procedimento preconizado é o de tratar a parcela incorporada
como vantagem pessoal de caráter variável, que ficaria sujeita à redução de seu valor sempre que
houvesse revisão dos vencimentos ou reestruturação da carreira que acarretasse a melhoria real da
remuneração do beneficiado, até completa encampação da vantagem inicial.
8.
A propósito, esse entendimento é corroborado pelo Supremo Tribunal Federal, consoante
se depreende da ementa do Mandado de Segurança 22.455-DF:
MS 22.455-DF, ementa do Acórdão
EMENTA: Mandado de segurança, contra ato imputado ao Presidente do Tribunal de Contas da União.
Ato administrativo que determinou a suspensão de pagamento de horas extras incorporadas aos salários dos
impetrantes, por decisão do TCU. 2. Entendimento assente no Tribunal de Contas deflui da aplicação de
preceitos atinentes à limitação que as normas administrativas impõem à incidência da legislação trabalhista
sobre os servidores públicos regidos pela CLT, à época em que tal situação podia configurar-se. 3.
Entendimento no sentido de que não é possível a coexistência das vantagens dos dois regimes funcionais. Ao
ensejo da transferência do impetrante para o sistema estatutário, Lei 8.112/90, há de ter o regime próprio desta
Lei, ressalvada, tão-só, a irredutibilidade dos salários. 4. Mandado de segurança indeferido.

9.
No caso em apreço, o ex-servidor teve diversas reestruturações de carreira com elevação de
sua remuneração desde a migração para o Regime Jurídico Estatutário implementado pela Lei
8.112/1990, o que caracteriza a irregularidade do ato ensejando sua apreciação pela ilegalidade.
10. Em análise das fichas financeiras anexas aos autos (peças 2 e 3), obtidas do sistema Siape
em dois momentos distintos, uma relativa ao ano de 2008 e outra representando o valor atualmente
percebido, verifica-se que o valor da parcela impugnada, equivalente a R$ 625,12, já deveria ter sido
absorvido nesse período.
11. Isto porque, em 2008 o interessado recebia a título de vencimento básico R$ 2.402,91, e
atualmente, este valor corresponde a R$ 4.689,13, o que resulta em diferença suficiente para absorção
da referida parcela.
12. Diante disso, a proposta seria pela ilegalidade do ato, com determinação à Fundação
Universidade Federal de Mato Grosso para excluir a rubrica judicial alusiva ao adicional noturno, no
valor de R$ 625,12, dos proventos do ex-servidor.
13. Entretanto, considerando que o ato se encontra no TCU desde 29/7/2015, e que já decorreu
o prazo decadencial de cinco anos previsto pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do RE 636.553,
propõe-se o sobrestamento da apreciação do aludido ato até o trânsito em julgado do RE 636.553,
atualmente, em fase de análise dos embargos interpostos pela AGU.
Da aposentadoria de Romarico Marques da Costa
14. Do exame do ato de Romarico Marques da Costa, bem como da ficha financeira extraída
do Siape (peça 2), observou-se o pagamento de rubrica judicial relativa ao adicional noturno,
considerada irregular por esse Tribunal.
15. Em relação à rubrica judicial de adicional noturno, vale aqui o mesmo entendimento já
exposto nos itens 4 a 9 desta instrução.
16. Em análise das fichas financeiras anexas aos autos (peças 2 e 3), obtidas do sistema Siape
em dois momentos distintos, uma relativa ao ano de 2008 e outra representando o valor atualmente
percebido, verifica-se que o valor da parcela impugnada, equivalente a R$ 642,18, já deveria ter sido
absorvido nesse período.
17. Isto porque, em 2008 o interessado recebia a título de vencimento básico R$ 2.489,42, e
atualmente, este valor corresponde a R$ 4.872,00, o que resulta em diferença suficiente para absorção
da referida parcela.
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18. Assim, fica patente a ilegalidade do pagamento atual, ensejando a apreciação do ato pela
ilegalidade, com determinação à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso para excluir a rubrica
judicial referente ao adicional noturno, no valor de R$ 642,18, dos proventos do ex-servidor.
CONCLUSÃO
19. Em razão do exposto, e tendo em vista as análises realizadas nos atos de concessão de
aposentadoria de Elias Martins da Silva, esta Unidade Técnica propõe o sobrestamento do referido ato,
até o trânsito em julgado do RE 636.553, atualmente, em fase de análise dos embargos interpostos pela
AGU.
20. Em relação à aposentadoria de Romarico Marques da Costa, tendo em vista a continuidade
da rubrica judicial de adicional noturno, esta Unidade Técnica considera que o ato em tela deve ser
considerado ilegal, com determinação à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso para excluir a
citada rubrica judicial, no valor de R$ 642,18, dos proventos do ex-servidor.
21. Quanto aos valores indevidos já pagos, propõe-se dispensar a devolução, com fundamento
no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU.
22. Por fim, vale destacar que o ato de Romarico Marques da Costa ingressou no TCU há
menos de cinco anos. Assim, não se fez necessária a instauração do contraditório, segundo o
entendimento estabelecido no Acórdão 587/2011-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro Valmir
Campelo. Registre-se ainda que a análise deste processo levou em conta os dispositivos da Resolução
TCU 315/2020, e que o referido ato completará cinco anos no TCU em 8/3/2021.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
23. Ante o exposto, e com base nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1º, inciso V, e
39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, § 1º, e 157, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da
União, propõe-se:
a) SOBRESTAR a apreciação do ato inicial de concessão de aposentadoria de Elias Martins da
Silva (CPF: 161.479.011-68);
b) considerar ILEGAL e recusar o registro do ato inicial de concessão de aposentadoria de
Romarico Marques da Costa (CPF: 137.520.301-00);
c) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência do acórdão
que vier a ser prolatado, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU;
d) determinar à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso, com base nos arts. 45 da Lei
8.443/1992, e 4º, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que:
d.1) exclua a rubrica judicial alusiva ao adicional noturno dos proventos de Romarico Marques
da Costa, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos dos
arts. 262, caput, do Regimento Interno do TCU e 8º, caput, da Resolução-TCU 206/2007;
d.2) cadastre novo ato de Romarico Marques da Costa, livre da irregularidade apontada,
submetendo-o ao TCU no prazo de trinta dias, nos termos dos arts. 262, § 2º, do Regimento Interno do
TCU e 19, § 3º, da Instrução Normativa-TCU 78/2018;
d.3) informe ao inativo Romarico Marques da Costa o teor do acórdão que vier a ser prolatado,
encaminhando ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da data de ciência pelo interessado, nos
termos do art. 4º, § 3º, da Resolução-TCU 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.”
3.
Em seu pronunciamento regimental, o Ministério Público junto a esta Casa, neste ato
representado pelo Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé, manifestou-se de acordo com o
encaminhamento alvitrado pela Sefip, nos seguintes termos (peça 9):
“Trata-se da apreciação, para fins de registro, de dois atos de concessão de aposentadoria,
emitidos pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso.
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2.
A Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip), propõe a ilegalidade do ato de e Romarico
Marques da Costa, em razão do pagamento de rubrica judicial relativa a adicional noturno decorrente
do regime celetista, não absorvida nos termos da jurisprudência deste Tribunal.
3.
Além disso, em observância à recente decisão do STF no RE 636.553/RS, propõe que seja
sobrestada a análise do ato de Elias Martins da Silva, tendo em vista que, embora também possua
pagamentos irregulares relativos a adicional noturno, o mesmo ingressou neste Tribunal há mais de
cinco anos.
4.
De fato, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de considerar irregular o
pagamento de rubricas decorrentes do regime celetista a servidores vinculados ao regime estatutário.
5.
Nesse sentido transcreve-se o excerto do voto proferido pelo Ministro Augusto Nardes, ao
relatar o Acórdão 216/2012-TCU-2ª Câmara, que esclarece muito bem a matéria, nos seguintes termos:
8. Esta Corte tem entendido que, após o advento da Lei nº 8.112/1990, instituidora do Regime Jurídico
Único, não se admite a transposição dos benefícios e vantagens de natureza trabalhista para o novo regime, no
qual os interessados ingressaram por força do art. 243 daquele diploma, conforme o Enunciado 241 da
Súmula de Jurisprudência desta Corte:
‘As vantagens e gratificações incompatíveis com o Regime Jurídico Único, instituído pela Lei nº 8.112,
de 11/12/1990, não se incorporam aos proventos nem à remuneração de servidor cujo emprego, regido até
então pela legislação trabalhista, foi transformado em cargo público por força do art. 243 do citado diploma
legal’.
9. Assim, há de se ressalvar exclusivamente a possibilidade de violação ao princípio da irredutibilidade da
remuneração à época da passagem de um para outro regime, orientação que esta Corte também tem prestigiado,
de que é exemplo o Acórdão nº 571/2004-TCU-2ª Câmara, de cujo voto trago elucidativa passagem:
‘(...) o Tribunal tem admitido o pagamento de vantagens decorrentes de decisão judicial, a título de
vantagem pessoal nominalmente identificada, após a transposição para o novo regime jurídico, apenas com
vistas a evitar a eventual redução de vencimentos, vedada pelo art. 37, XV, da Constituição Federal (Decisão
373/2002-Segunda Câmara, Decisão 441/2002-Segunda Câmara, Acórdão 334/2004-Primeira Câmara, entre
outros).’
10. Para abrigar essa exceção, o procedimento é tratar a parcela incorporada como vantagem pessoal de
caráter variável, sujeita à redução de valor sempre que houver revisão dos vencimentos ou reestruturação da
carreira que acarrete a melhoria real da remuneração do beneficiado, até completa encampação de toda a
vantagem inicial, o que não ocorreu, conforme dados obtidos no Siape.

6.
Não obstante, em recente deliberação proferida nos autos do Recurso Extraordinário – RE
636.553/RS, o Supremo Tribunal Federal (STF) fixou novo entendimento acerca do prazo para a
apreciação dos atos sujeitos a registro, com repercussão geral reconhecida, nos seguintes termos:
Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão
sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria,
reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.

7.
Dessa forma, entende-se que a apreciação de mérito do ato do servidor Elias Martins da
Silva deve ser sobrestada, uma vez que os ingresso desse ato neste Tribunal ocorreu há mais de 5 anos
e a deliberação proferida nos autos do RE 636.553/RS ainda poderá ser objeto de reforma ou
modulação.
8.
Ante o exposto, este membro do Ministério Público de Contas, em consonância com a
Unidade Técnica, entende que o ato do servidor Romarico Marques da Costa deve ser considerado
ilegal, com a consequente negativa do seu registro; e o ato do servidor Elias Martins da Silva deve ser
sobrestado até que a decisão proferida nos autos do RE 636.553/RS se torne definitiva.”
9.
É o relatório.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
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Versam os presentes autos acerca de dois atos de Aposentadoria, emitidos pela Fundação
Universidade Federal de Mato Grosso.
2.
Ambos os atos em exame possuem o pagamento de rubrica judicial relativa a adicional
noturno, considerada irregular por esse Tribunal, consoante Acórdão 1138/2017 - Primeira Câmara
(Relator Ministro Vital do Rêgo), em razão do disposto na Súmula TCU 241, segundo a qual: “As
vantagens e gratificações incompatíveis com o Regime Jurídico Único, instituído pela Lei 8.112, de
11/12/1990, não se incorporam aos proventos nem à remuneração de servidor cujo emprego, regido até
então pela legislação trabalhista, foi transformado em cargo público por força do art. 243 do citado
diploma legal”.
3.
Conforme exposto pela unidade técnica, em atenção ao princípio da irredutibilidade da
remuneração à época da passagem para o regime estatutário, referida parcela deveria ter sido
incorporada como vantagem pessoal de caráter variável e absorvida pelas reestruturações de carreira
que acarretaram elevação das remunerações dos interessados.
4.
Diante disso, a Sefip propôs, com a anuência do MP/TCU, considerar ilegal e recusar o
registro do ato inicial de concessão de aposentadoria de Romarico Marques da Costa. Em relação a
Elias Martins da Silva, uma vez que o ato ingressou em 29/7/2015 no Tribunal, portanto, há mais de
cinco anos (peça 4), a proposta é de sobrestar a apreciação da concessão até o trânsito em julgado do
RE 636.553.
5.
No que tange ao mérito das concessões constantes destes autos, manifesto minha
concordância com as análises promovidas pela Sefip e pelo representante do Ministério Público junto a
esta Casa, incorporando seus fundamentos às minhas razões de decidir. No entanto, necessário
promover ajustes aos encaminhamentos sugeridos, em decorrência de circunstâncias supervenientes.
6.
É que também transcorreu mais de cinco anos desde o ingresso, em 8/3/2016, do ato de
aposentadoria de Romarico Marques da Costa nesta Corte (peça 5).
7.
Além disso, em 5/3/2021, transitou em julgado a decisão do STF no âmbito do mencionado
RE 636.553, em que restou fixado o prazo de cinco anos para uma resolução de mérito de processos de
concessão, após o qual esses atos serão considerados definitivamente registrados.
8.
Assim, aplica-se o novo entendimento adotado por este Tribunal, mediante Acórdão
122/2021 – Plenário (Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), de modo que os atos de
aposentadoria de Elias Martins da Silva e Romarico Marques da Costa (peças 4 e 5) devem ser
considerados tacitamente registrados desde 29/7/2020 e 8/3/2021, respectivamente, considerando os
cinco anos transcorridos.
9.
Ainda no lastro do que vem decidindo esta Corte de Contas, os autos devem ser
encaminhados à Sefip para adoção das medidas com vistas à revisão de ofício, nos termos
preconizados na decisão dos embargos de declaração opostos ao mencionado RE 636.553.
Dessa forma, divergindo da proposta alvitrada pela unidade técnica e do Parecer do
representante do Ministério Público, manifesto-me por que o Tribunal aprove o acórdão que ora
submeto à deliberação deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 5341/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo TC 012.057/2020-7.
2. Grupo II – Classe V – Assunto: Aposentadoria.
3. Interessados: Elias Martins da Silva (CPF 161.479.011-68); Romarico Marques da Costa
(CPF 137.520.301-00).
4. Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso.
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé.
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7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e
de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de dois atos de Aposentadoria, emitidos
pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara,
diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, ambos
da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em:
9.1. considerar tacitamente registrados em 29/7/2020 e 8/3/2021, respectivamente, os atos
constantes das peças 4 e 5, relativos às aposentadorias de Elias Martins da Silva e de Romarico
Marques da Costa;
9.2. encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal para a adoção dos
procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício das aposentadorias, nos termos do subitem
9.2.1 do Acórdão 122/2021-Plenário;
9.3. dar ciência desta deliberação à Universidade Federal de Mato Grosso.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5341-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de
Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral

GRUPO II – CLASSE V – 1ª CÂMARA
TC 012.236/2020-9
Natureza: Pensão Civil.
Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Interessadas: Alzenir Alecrim de Carvalho (597.609.234-91); Maria Dilza Moura Furtado
(130.634.644-49); Maria Salete da Silva Bezerra (914.502.334-49); Maria de Lourdes Freire da Cunha
(106.230.514-00)
Representação legal: não há.
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SUMÁRIO: PESSOAL. PENSÃO CIVIL. PAGAMENTO DE HORA EXTRA DECORRENTE
DE DECISÃO JUDICIAL. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIOS. ATOS ILEGAIS
ENVIADOS AO TCU HÁ MAIS DE CINCO ANOS. REVISÃO DE OFÍCIO. CIÊNCIA.
RELATÓRIO
Cuidam os autos de três atos de Pensão Civil, submetidos à apreciação deste Tribunal pela
Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
2.
A unidade técnica, ao analisar os fundamentos legais das concessões bem como as
informações prestadas pelo órgão do controle interno, lavrou a instrução constante da peça 7, adiante
transcrita, com eventuais ajustes de forma:
“INTRODUÇÃO
1.
Trata-se dos atos iniciais de concessão das pensões civis instituídas por Airton
Câmara de Carvalho (CPF: 057.276.934-20), Bianor de Sá Bezerra (CPF: 154.597.484-53) e Hugo
Pires da Cunha (CPF: 012.466.584-53), ex-servidores da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte.
2.
Os atos foram submetidos, 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.
3.
Ao benefício pensional instituído por Airton Câmara de Carvalho habilitou-se
Alzenir Alecrim de Carvalho (CPF: 597.609.234-91), viúva do ex-servidor.
4.
Ao benefício pensional instituído por Bianor de Sá Bezerra habilitou-se Maria Salete
da Silva Bezerra (CPF: 914.502.334-49), viúva do ex-servidor.
5.
Ao benefício pensional instituído por Hugo Pires da Cunha habilitaram-se Maria
Dilza Moura Furtado (CPF: 130.634.644-49), viúva do ex-servidor, e Maria de Lourdes Freire da
Cunha (CPF: 106.230.514-00), na condição de ex-esposa pensionada.
HISTÓRICO
6.
O ato de concessão da pensão civil instituída pelo ex-servidor Airton Câmara de Carvalho,
cuja data de vigência é 17/4/2015, foi disponibilizado ao TCU em 26/11/2015.
7.
O ato de concessão da pensão civil instituída pelo ex-servidor Bianor de Sá Bezerra, cuja
data de vigência é 7/9/2014, foi disponibilizado ao TCU em 11/12/2015.
8.
O ato de concessão da pensão civil instituída pelo ex-servidor Hugo Pires da Cunha, cuja
data de vigência é 15/3/2015, foi disponibilizado ao TCU em 22/1/2016.
EXAME TÉCNICO
Pensão civil instituída por Airton Câmara de Carvalho (CPF: 057.276.934-20)
9.
O ex-servidor Airton Câmara de Carvalho (CPF: 057.276.934-20), aposentado
voluntariamente em 19/4/1991, com proventos integrais, com amparo no art. 40, III, ‘a’, da
Constituição Federal de 1988 (redação original), faleceu em 17/4/2015, razão pela qual o cálculo da
pensão deve observar as disposições da Lei 10.887/2004.
10.
Em consulta ao Siape (peça 2), verifica-se que consta da base de cálculo da pensão
uma rubrica decorrente de provimento judicial, alusiva ao pagamento de Horas Extras (Rubrica: 16171
DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO, no valor de R$ 802,75). Acerca desse tema, cumpre tecer
algumas considerações, conforme discorrer-se-á adiante.
Pagamento de parcela alusiva a Hora-Extra
11.
É pacífico o entendimento nesta Corte de Contas de que a hora-extra é uma
vantagem do regime celetista incompatível com a situação jurídico-estatutária implantada pela Lei
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8.112/90. A continuidade de pagamentos da espécie, no novo regime, apenas é admissível se tal
providência for necessária para assegurar, imediatamente após a transposição ao RJU, ocorrida em
01/01/91, a irredutibilidade da remuneração anteriormente recebida pelos servidores envolvidos, sendo
que, nesse caso, a vantagem deve ser paga sob a forma de Vantagem Pessoal Nominalmente
Identificada – VPNI, devendo ser paulatinamente compensada nos aumentos subsequentes conferidos
ao funcionalismo, até seu completo desaparecimento (Decisão 100/2002-TCU-2ª Câmara, de relatoria
do Ministro Benjamin Zymler). Em qualquer outra hipótese, a concessão da parcela encontra óbice na
ausência de previsão legal.
12.
Esse entendimento é corroborado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), consoante
se pode depreender da ementa do MS 22455/DF, publicada no DJ de 07/06/2002:
‘EMENTA: Mandado de segurança contra ato imputado ao Presidente do Tribunal de Contas
da União. Ato administrativo que determinou a suspensão de pagamento de horas extras incorporadas
aos salários dos impetrantes, por decisão do TCU. 2. Entendimento assente no Tribunal de Contas
deflui da aplicação de preceitos atinentes à limitação que as normas administrativas impõem à
incidência da legislação trabalhista sobre os servidores públicos regidos pela CLT, à época em que
tal situação podia configurar-se. 3. Entendimento no sentido de que não é possível a coexistência das
vantagens dos dois regimes funcionais. Ao ensejo da transferência do impetrante para o sistema
estatutário, ut Lei nº 8.112/90, há de ter o regime próprio desta Lei, ressalvada, tão só, a
irredutibilidade dos salários. 4. Mandado de segurança indeferido. ‘
13.
O cotejo do ato de concessão ora examinado com a ficha financeira extraída do Siape
(peça 2) evidencia que não houve a devida absorção da parcela referente a hora-extra pelas alterações
salariais implementadas por lei após janeiro/1991.
14.
Em vista disso, propõe-se considerar ilegal, negando-lhe registro, o ato inicial de
concessão da pensão civil instituída pelo ex-servidor Airton Câmara de Carvalho (CPF: 057.276.93420). Observe-se que o ato de concessão da pensão civil instituída pelo ex-servidor Airton Câmara de
Carvalho completará 5 (cinco) anos de sua entrada no TCU em 26/11/2020.
Pensão civil instituída por Bianor de Sá Bezerra (CPF: 154.597.484-53)
15.
O ex-servidor Bianor de Sá Bezerra (CPF: 154.597.484-53), aposentado por
invalidez permanente em 13/6/2003, com proventos integrais, com amparo no art. 40, § 1º, I, da
Constituição Federal de 1988 (redação dada pela EC 20/1998), faleceu em 7/9/2014. Assim, em razão
do disposto na EC 70/2012, a beneficiária da pensão faz jus à paridade de vencimentos com os
servidores ativos.
16.
Em consulta ao Siape (peça 2), verifica-se que consta da base de cálculo da pensão
uma rubrica decorrente de provimento judicial, alusiva ao pagamento de Horas Extras (Rubrica 16171
DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO, no valor de R$ 442,76). Acerca desse tema, aplicam-se ao
presente caso as considerações tecidas nos itens 11 e 12 desta instrução.
17.
O cotejo do ato de concessão ora examinado com a ficha financeira extraída do Siape
(peça 2) evidencia que não houve a devida absorção da parcela referente a hora-extra pelas alterações
salariais implementadas por lei após janeiro/1991.
18.
Em vista disso, propõe-se considerar ilegal, negando-lhe registro, o ato inicial de
concessão da pensão civil instituída pelo ex-servidor Bianor de Sá Bezerra (CPF: 154.597.484-53).
Observe-se que o ato de concessão da pensão civil instituída pelo ex-servidor Bianor de Sá Bezerra
completará 5 (cinco) anos de sua entrada no TCU em 11/12/2020.
Pensão civil instituída por Hugo Pires da Cunha (CPF: 012.466.584-53)
19.
O ex-servidor Hugo Pires da Cunha (CPF: 012.466.584-53), falecido em 15/3/2015,
se aposentou voluntariamente em 24/12/1997, com amparo no art. 40, III, ‘d’, da Constituição Federal
de 1988, com proventos integralizados na forma do art. 190 da Lei 8.112/1990.
20.
Conforme dados constantes do Siape (peça 2), constatou-se que o ex-servidor
acumulava duas aposentadorias decorrentes de cargos inacumuláveis na atividade, a saber, Agregado
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ao DAS-02 (Ministério da Saúde) e Administrador (UFRN). As beneficiárias do ato de concessão aqui
examinado também percebem a pensão instituída pelo ex-servidor junto ao Ministério da Saúde. O ato
de concessão que trata da referida pensão civil consta do TC 012.246/2020-4, instruído na presente
data com proposta de ilegalidade, em razão da acumulação indevida de cargos públicos.
21.
Cabe ainda mencionar que o Siape (peça 2) consigna o pagamento de parcela
decorrente de decisão judicial, alusiva à vantagem de quintos FC/CD (ASSUNTO 21). A esse respeito,
considerando que o ato de concessão de aposentadoria do servidor registra o exercício de FC-4 pelo
período de 4 anos, 8 meses e 5 dias, entre os anos de 1980 e 1985, e tendo em conta o contido na
Portaria MEC 474/1987, entende-se que sob esse aspecto não há irregularidade.
22.
Em vista de todo o exposto, propõe-se considerar ilegal, negando-lhe registro, o ato
inicial de concessão de pensão civil aqui examinado, em razão da acumulação de cargos em desacordo
com o previsto no art. 37, XVI, da Constituição Federal de 1988, cabendo determinar à Universidade
Federal do Rio Grande do Norte que faculte às beneficiárias fazer a opção entre a pensão instituída
pelo ex-servidor junto à UFRN e aquela instituída junto ao Ministério da Saúde.
23.
Cumpre observar que, não havendo decorrido o prazo 5 (cinco) anos desde o
ingresso nesta Corte de Contas do ato de concessão ora examinado, não há a necessidade de se instalar
o contraditório, consoante o entendimento firmado no Acórdão 587/2011-TCU-Plenário, de relatoria
do Ministro Valmir Campelo, cabendo observar que o ato de concessão da pensão civil instituída pelo
ex-servidor Hugo Pires da Cunha completará 5 (cinco) anos de sua entrada no TCU em 22/1/2021.
24. Por derradeiro, registre-se que a análise do presente feito observou o regramento inscrito
na Resolução TCU 315/2020.
CONCLUSÃO
25.
Em vista do acima expendido, propõe-se: a) considerar ilegal, negando-lhe registro,
o ato inicial de concessão da pensão civil instituída pelo ex-servidor Airton Câmara de Carvalho (CPF:
057.276.934-20), em razão da não absorção da parcela referente ao pagamento de horas extras,
configurando erro na execução do provimento judicial; b) considerar ilegal, negando-lhe registro, o ato
inicial de concessão da pensão civil instituída pelo ex-servidor Bianor de Sá Bezerra (CPF:
154.597.484-53), em razão da não absorção da parcela referente ao pagamento de horas extras,
configurando erro na execução do provimento judicial; e c) considerar ilegal, negando-lhe registro, o
ato inicial de concessão da pensão civil instituída pelo ex-servidor Hugo Pires da Cunha (CPF:
012.466.584-53), em razão da acumulação indevida de cargos públicos junto ao Ministério da Saúde
(Agregado ao DAS-02) e à Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Administrador), cabendo
determinar à Unidade Jurisdicionada que faculte às beneficiárias fazer a opção entre a pensão instituída
pelo ex-servidor junto ao Ministério da Saúde e aquela instituída junto à UFRN, haja vista tratar-se de
caso de acumulação não previsto no art. 37, XVI, da Constituição Federal de 1988.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
26. Ante o exposto, e de conformidade com o preceituado nos artigos 71, III, da Constituição
Federal de 1988; 1º, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992; 1º, VIII, 259, II, 260, § 1º, e 262, § 2º, do
Regimento Interno/TCU, propõe-se:
26.1.a
considerar ilegal, negando-lhe registro, o ato inicial de concessão da pensão civil
instituída pelo ex-servidor Airton Câmara de Carvalho (CPF: 057.276.934-20), em razão da não
absorção da parcela referente ao pagamento de horas extras, configurando erro na execução do
provimento judicial;
26.1.b
considerar ilegal, negando-lhe registro, o ato inicial de concessão da pensão civil
instituída pelo ex-servidor Bianor de Sá Bezerra (CPF: 154.597.484-53), em razão da não absorção da
parcela referente ao pagamento de horas extras, configurando erro na execução do provimento judicial;
e
26.1.c
considerar ilegal, negando-lhe registro, o ato inicial de concessão da pensão civil
instituída pelo ex-servidor Hugo Pires da Cunha (CPF: 012.466.584-53), em razão da acumulação
indevida de cargos públicos junto ao Ministério da Saúde (Agregado ao DAS-02) e à Universidade
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Federal do Rio Grande do Norte (Administrador), cabendo determinar à Unidade Jurisdicionada que
faculte às beneficiárias fazer a opção entre a pensão instituída pelo ex-servidor junto ao Ministério da
Saúde e aquela instituída junto à UFRN, haja vista tratar-se de caso de acumulação não previsto no art.
37, XVI, da Constituição Federal de 1988.
26.1.1
dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumida a boa-fé,
consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU;
26.1.2
determinar à Universidade Federal do Rio Grande do Norte que, nos termos do art.
262, caput, do Regimento Interno do TCU, e art. 4º, inciso I, da Resolução TCU 315/2020:
a) abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato de concessão considerado ilegal, no
prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência dessa deliberação, sujeitando-se a autoridade
administrativa omissa à responsabilidade solidária;
b) em relação à pensão civil instituída pelo ex-servidor Hugo Pires da Cunha (CPF: 012.466.58453) em favor das beneficiárias Maria Dilza Moura Furtado (CPF: 130.634.644-49) e Maria de Lourdes
Freire da Cunha (CPF: 106.230.514-00), faculte às beneficiárias fazer a opção entre a pensão instituída
pelo ex-servidor junto ao Ministério da Saúde e aquela instituída junto à UFRN, haja vista tratar-se de
caso de acumulação não previsto no art. 37, XVI, da Constituição Federal de 1988;
c) emita e disponibilize no sistema e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias, novos atos de
concessão, escoimados das irregularidades apontadas, nos termos do art. 262, § 2º, do Regimento
Interno do TCU;
d) comunique as interessadas acerca do teor deste Acórdão, alertando-as de que o efeito
suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não as eximirá da
devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam
providos; e
e) encaminhe ao Tribunal o comprovante de que as interessadas tomaram ciência do inteiro teor
desta deliberação.”
3.
Em seu pronunciamento regimental, o Ministério Público junto a esta Casa, neste ato
representado pelo Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico, manifestou-se de acordo com o
encaminhamento alvitrado pela Sefip (peça 9).
É o relatório.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Versam os presentes autos acerca de três atos de Pensões Civis concedidas pela
Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
2.
Em relação às pensões instituídas por Airton Câmara de Carvalho, em favor de Alzenir
Alecrim de Carvalho, e por Bianor de Sá Bezerra, em favor de Maria Salete da Silva Bezerra, o cotejo
dos correspondentes atos de concessão (peças 3 e 4) com as fichas financeiras extraídas do Siape (peça
2) evidencia que não houve a devida absorção da parcela referente a hora-extra decorrente de decisão
judicial pelas alterações salariais implementadas por lei após janeiro/1991, em afronta ao pacífico
entendimento firmado nesta Corte de Contas, a exemplo do disposto nos Acórdãos 1614/2019-Plenário
(Relatora Ministra Ana Arraes) e 8380/2019 - Primeira Câmara (Relator Ministro Benjamin Zymler).
3.
Quanto à pensão instituída por Hugo Pires da Cunha, em favor de Maria de Lourdes Freire
da Cunha e de Maria Dilza Moura Furtado (peça 5), a constatação, conforme dados do Siape, é de que
as beneficiárias percebem também pensão instituída junto ao Ministério da Saúde, haja vista que o exservidor acumulava duas aposentadorias decorrentes de cargos inacumuláveis na atividade: Agregado
ao DAS-02 (Ministério da Saúde) e Administrador (UFRN).
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4.
Nesse sentido, efetivamente caberia considerar referidos atos ilegais, com a consequente
negativa de registro, como proposto pela unidade técnica e aprovado pelo MP/TCU.
5.
No entanto, tendo em vista que os atos ora em exame ingressaram neste Tribunal em
26/11/2015, 11/12/2015 e 22/1/2016, respectivamente, cabe aplicar o novo entendimento adotado por
este Tribunal, mediante Acórdão 122/2021 – Plenário (Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues),
em decorrência da decisão do STF no âmbito do RE 636.553, em que restou fixado o prazo de cinco
anos para uma resolução de mérito de processos de concessão, após o qual esses atos serão
considerados definitivamente registrados.
6.
Assim, por esses fundamentos, entendo que as pensões instituídas em favor de Alzenir
Alecrim de Carvalho, Maria Salete da Silva Bezerra, Maria de Lourdes Freire da Cunha e Maria Dilza
Moura Furtado (peças 3-5) devem ser consideradas tacitamente registradas desde 26/11/2020,
11/12/2020 e 22/1/2021, respectivamente, considerando os cinco anos transcorridos.
7.
Ainda no lastro do que vem decidindo esta Corte de Contas, os autos devem ser
encaminhados à Sefip para adoção das medidas com vistas à revisão de ofício, nos termos
preconizados na decisão dos embargos de declaração opostos ao mencionado RE 636.553.
Dessa forma, divergindo da proposta alvitrada pela unidade técnica e do Parecer do
representante do Ministério Público, manifesto-me por que o Tribunal aprove o acórdão que ora
submeto à deliberação deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 5342/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo TC 012.236/2020-9.
2. Grupo II – Classe V – Assunto: Pensão Civil.
3. Interessadas: Alzenir Alecrim de Carvalho (597.609.234-91); Maria Dilza Moura Furtado
(130.634.644-49); Maria Salete da Silva Bezerra (914.502.334-49); Maria de Lourdes Freire da Cunha
(106.230.514-00)
4. Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
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 três atos de Pensão Civil, submetidos à apreciação
deste Tribunal para fins de registro, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara,
diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, ambos
da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em:
9.1. considerar tacitamente registrados em 26/11/2020, 11/12/2020 e 22/1/2021,
respectivamente, os atos constantes das peças 3 a 5, relativos às pensões civis instituídas por Airton
Câmara de Carvalho, Bianor de Sá Bezerra e Hugo Pires da Cunha;
9.2. encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal para a adoção dos
procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício das pensões civis, nos termos do subitem
9.2.1 do Acórdão 122/2021-Plenário;
9.3. dar ciência desta deliberação à Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
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12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5342-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de
Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral
GRUPO II – CLASSE V – 1ª CÂMARA
TC 012.494/2020-8
Natureza: Aposentadoria.
Órgão/Entidade/Unidade: Superintendência de Administração do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão em Roraima.
Interessado: Homero de Souza Cruz Neto (056.310.092-34).
Representação legal: não há.
SUMÁRIO: PESSOAL. APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO AFASTAMENTO
DO CARGO PARA EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO. NÃO HÁ COMO PROSPERAR A
CONCESSÃO EXCLUÍDO REFERIDO TEMPO. ATO ILEGAL ENVIADO AO TCU HÁ MAIS DE
CINCO ANOS. REVISÃO DE OFÍCIO. CIÊNCIA.
RELATÓRIO
Cuidam os autos de ato de aposentadoria, submetido à apreciação deste Tribunal para fins de
registro, pela Superintendência de Administração do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
em Roraima.
2.
A unidade técnica, ao analisar os fundamentos legais da concessão bem como as
informações prestadas pelo órgão do controle interno, lavrou a instrução constante da peça 5, adiante
transcrita, com eventuais ajustes de forma:
“INTRODUÇÃO
1.
Trata-se do ato inicial de concessão da aposentadoria de Homero de Souza Cruz Neto
(CPF: 056.310.092-34), servidor da Superintendência de Administração do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão em Roraima.
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
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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.
O ato de concessão em exame, cuja data de vigência é 5/9/2013, foi disponibilizado ao
TCU em 12/1/2016.
EXAME TÉCNICO
4.
O servidor Homero de Souza Cruz Neto (CPF: 056.310.092-34) se aposentou
voluntariamente em 5/9/2013, com proventos integrais, aos 61 anos de idade, com amparo no art. 6º da
Emenda Constitucional 41/2003, contando o tempo de contribuição de 35 anos e 26 dias.
5.
O Controle Interno emitiu parecer pela ilegalidade da concessão, apresentando justificativa
nos seguintes termos:
Ato encaminhado pela ilegalidade em razão da Unidade não ter providenciado e/ou adotado solução aos
questionamentos constantes da Diligência nº 970/2014, de 12 de agosto de 2014, que evidenciam a ausência do
requisito de ‘tempo de contribuição’ para aposentação do referido servidor. A constatação se consubstancia na
seguinte análise: A Unidade registrou no Siape, módulo afastamento, licença para atividade política com
remuneração no período de 1º de janeiro de 1999 a 31 de dezembro de 2000, conforme consulta às fls. 67 do
processo nº 16419.001925/2012-48, que formalizou a concessão de aposentadoria. Entretanto, a ficha
financeira demonstra que o servidor não percebeu remuneração no período de janeiro de 1999 a dezembro de
2002, que coincide com o mandato de Deputado Estadual, conforme consulta ao resultado da eleição de 1998
do Tribunal Superior Eleitoral, fls. 68. Corrobora, ainda, a manifestação da Unidade que evidencia a ausência
de contribuição para a seguridade social neste período, conforme expedientes às fls. 74 a 77, descumprindo a
normatização do § 1º do Art. 94 da Lei nº 8112/90. O referido período foi computado pela Unidade para
certificar um tempo de contribuição de 35 anos e 18 dias, fls. 86. Portanto, desconsiderando os quatro anos em
que o servidor esteve afastado sem remuneração e sem contribuição, resta caracterizado o não preenchimento
do requisito de 35 anos de contribuição para a seguridade social.

6.
Assim, considerando o regramento contido no art. 94, § 1º, da Lei 8.112/1990, e
considerando que não consta dos autos prova do recolhimento da contribuição previdenciária alusiva
ao período em que o servidor esteve afastado para o desempenho do mandato de Deputado Estadual
(conforme noticiado pelo Controle Interno), não há como prosperar o ato de concessão aqui
examinado, haja vista que, excluído o tempo de exercício de mandato eletivo, o servidor não atende ao
requisito de 35 anos de contribuição para se aposentar na forma deferida pela Unidade Jurisdicionada.
7.
Em vista disso, propõe-se considerar ilegal, para fim de registro, o ato inicial de
concessão de aposentadoria ora examinado.
8.
Cumpre observar que, não havendo decorrido o prazo 5 (cinco) anos desde o ingresso
nesta Corte de Contas do ato de concessão aqui examinado, não há a necessidade de se instalar o
contraditório, consoante o entendimento firmado no Acórdão 587/2011-TCU-Plenário, de relatoria do
Ministro Valmir Campelo.
9.
Por derradeiro, registre-se que a análise do presente feito observou o regramento inscrito
na Resolução TCU 315/2020 e que o ato concessório sob apreciação completará cinco anos no TCU
em 12/1/2021.
CONCLUSÃO
10.
Desse modo, propõe-se considerar ilegal, negando-lhe registro, o ato inicial de
concessão da aposentadoria do servidor Homero de Souza Cruz Neto (CPF: 056.310.092-34), haja
vista que não houve comprovação do recolhimento da contribuição previdenciária correspondente ao
período em que o servidor esteve afastado para o exercício de mandato eletivo de Deputado Estadual.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
11. Ante o exposto, e de conformidade com o preceituado nos artigos 71, III, da Constituição
Federal de 1988; 1º, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992; 1º, VIII, 259, II, 260, § 1º, e 262, § 2º, do
Regimento Interno/TCU, propõe-se:
11.1
considerar ilegal, negando-lhe registro, o ato inicial de concessão da aposentadoria do
servidor Homero de Souza Cruz Neto (CPF: 056.310.092-34), haja vista que não houve comprovação

811
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

do recolhimento da contribuição previdenciária correspondente ao período em que o servidor esteve
afastado para o exercício de mandato eletivo de Deputado Estadual;
11.1.1
dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumida a boa-fé,
consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU;
11.1.2
determinar à Superintendência de Administração do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão em Roraima (Ministério da Economia) que, nos termos do art. 262, caput, do
Regimento Interno do TCU, e art. 4º, inciso I, da Resolução TCU 315/2020:
a) abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato de concessão considerado ilegal, no
prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência dessa deliberação, sujeitando-se a autoridade
administrativa omissa à responsabilidade solidária;
b) comunique o interessado acerca do teor deste Acórdão, alertando-o de que o efeito suspensivo
proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o eximirá da devolução dos
valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos;
c) emita e disponibilize no sistema e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias, novo ato de concessão,
escoimado da irregularidade apontada, nos termos do art. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU; e
d) encaminhe ao Tribunal o comprovante de que o interessado tomou ciência do inteiro teor
desta deliberação.”
3.
Em seu pronunciamento regimental, o Ministério Público junto a esta Casa, neste ato
representado pelo Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico, manifestou-se de acordo com o
encaminhamento alvitrado pela Sefip (peça 7).
É o relatório.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Versam os presentes autos acerca do ato de Aposentadoria de Homero de Souza Cruz
Neto, emitido pela Superintendência de Administração do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão em Roraima.
2.
A Sefip, com amparo na justificativa apresentada pelo Controle Interno para emissão de
parecer pela ilegalidade da concessão, considerando o disposto no art. 94, § 1º, da Lei 8.112/1990 e
considerando que não consta do processo prova do recolhimento da contribuição previdenciária alusiva
ao período em que o servidor esteve afastado do cargo para o desempenho do mandato de Deputado
Estadual, conclui que não há como prosperar o ato de concessão aqui examinado, haja vista que,
excluído o tempo de exercício de mandato eletivo, o servidor não atende ao requisito de 35 anos de
contribuição para se aposentar na forma deferida pela unidade jurisdicionada.
3.
Diante disso, com a concordância do Ministério Público, a unidade técnica propõe
considerar ilegal, para fim de registro, o ato de aposentadoria examinado.
4.
Efetivamente caberia considerar referida concessão ilegal, com a consequente negativa de
registro, como sugerido.
5.
No entanto, tendo em vista que o ato ora em exame ingressou neste Tribunal em
12/01/2016, aplica-se o novo entendimento adotado por este Tribunal, mediante Acórdão 122/2021 –
Plenário (Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), em decorrência da decisão do STF no âmbito
do RE 636.553, em que restou fixado o prazo de cinco anos para uma resolução de mérito de processos
de concessão, após o qual esses atos serão considerados definitivamente registrados.
6.
Assim, por esses fundamentos, entendo que o ato de aposentadoria de Homero de Souza
Cruz Neto (peça 3) deve ser considerado tacitamente registrado desde 12/01/2021, considerando os
cinco anos transcorridos.
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7.
Ainda no lastro do que vem decidindo esta Corte de Contas, os autos devem ser
encaminhados à Sefip para adoção das medidas com vistas à revisão de ofício, nos termos
preconizados na decisão dos embargos de declaração opostos ao mencionado RE 636.553.
Dessa forma, divergindo da proposta alvitrada pela unidade técnica e do Parecer do
representante do Ministério Público, manifesto-me por que o Tribunal aprove o acórdão que ora
submeto à deliberação deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 5343/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo TC 012.494/2020-8.
2. Grupo II – Classe V – Assunto: Aposentadoria.
3. Interessado: Homero de Souza Cruz Neto (056.310.092-34).
4. Órgão/Entidade/Unidade: Superintendência de Administração do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão em Roraima.
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que trata do ato de Aposentadoria de Homero de
Souza Cruz Neto, emitido pela Superintendência de Administração do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão em Roraima,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara,
diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, ambos
da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em:
9.1. considerar tacitamente registrado em 12/01/2021 o ato constante da peça 3, relativo à
aposentadoria de Homero de Souza Cruz Neto;
9.2. encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal para a adoção dos
procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício da aposentadoria, nos termos do subitem
9.2.1 do Acórdão 122/2021-Plenário;
9.3. dar ciência desta deliberação à Superintendência de Administração do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão em Roraima.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5343-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de
Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES

AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI
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Presidente

Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral
GRUPO I – CLASSE V – 1ª CÂMARA
TC 012.662/2019-4
Natureza: Aposentadoria
Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa
Catarina.
Interessados: Jairo de Abreu (145.413.609-00); José Carlos Pontes (200.332.149-72); Luiz
Gonzaga Medeiros Ramos (166.772.269-72); Márcia Regina Livramento (573.573.079-72); Masae
Kawano (507.091.359-04)
Representação legal: não há.
SUMÁRIO: PESSOAL. LEGALIDADE E REGISTRO DE QUATRO ATOS. RESSALVA
QUANTO À RUBRICA JUDICIAL QUE NÃO SUBSISTE MAIS NOS PAGAMENTOS.
NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO DA NATUREZA DE RUBRICAS QUE NÃO
CONSTARAM DO ATO E DE CORREÇÃO DE VALORES PAGOS RELATIVOS À
RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO. INATIVIDADE COM PROVENTOS DE DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA EM DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA. ILEGALIDADE E NEGATIVA DE
REGISTRO DE UM ATO. DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA.
RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos de aposentadorias concedidas pelo Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, conforme os termos constantes das peças 2/6, cujos
atos foram encaminhados ao Tribunal por intermédio do sistema Sisac, na sistemática definida na IN
78/2018.
2.
A unidade técnica, ao analisar os fundamentos legais da concessão e as informações
prestadas pelo órgão do controle interno, lavrou a instrução vista à peça 20, adiante parcialmente
transcrita, com eventuais ajustes de forma:
“EXAME TÉCNICO
Encaminhamentos anteriores
3.
À peça 8, consta instrução automatizada propondo que os atos objetos destes autos fossem
considerados ‘prejudicados, por inépcia’, a qual contou com concordância por parte da Unidade
Técnica (UT)(peça 9). Todavia, o membro do parquet, em seu parecer, sugere o retorno dos autos à
UT para nova análise (peça 11).
4.
Analisando a questão, por meio de Despacho à peça 12, o Ministro-relator acolheu a
proposta do MP/TCU e determinou o retorno dos autos à UT.
5.
Destarte, a presente instrução tem por objetivo cumprir o determinado.
Exame das constatações
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6.
Preliminarmente, cabe consignar que os atos estão cadastrados como de ‘alteração’,
embora sejam ‘iniciais’. Neste ponto, reproduz-se a análise do membro do parquet para maior
detalhamento:
Entretanto, ao percorrermos os atos em questão, verificamos que os formulários são concessões iniciais
de aposentadorias, e não atos de alteração. Nos atos de peças n.ºs 2, 3 e 4, o órgão de controle interno consigna
que os formulários são concessões iniciais. Já os formulários de peças n.ºs 5 e 6 possuem datas de publicação e
de vigência que coincidem com as datas de inatividade no sistema Siape, o que denota que se trata de atos
iniciais (peça n.º 10). Portanto, não subsiste fundamento para a inépcia dos atos, levantada pela unidade técnica.

7.
A seguir, analisar-se-á, para cada interessado, o respectivo ato de aposentadoria.
Em relação ao Sr. JAIRO DE ABREU
8.
Em análise, verifica-se que o interessado foi inativado voluntariamente em 11/03/2011,
com proventos integrais, computados mais de 30 de anos de tempo de atividade. Incorporou ainda 18%
a título de adicional por tempo de serviço (ATS) e quintos.
9.
O Controle Interno (CI) emitiu o seu parecer pela ilegalidade com o seguinte motivo:
OBS. Trata-se de concessão inicial. IRREGULARIDADE: Relacionada ao regime de dedicação
exclusiva. O servidor ao longo de sua vida funcional esteve vinculado ao regime de trabalho de 20 ou de 40
horas semanais. Alterou para o regime DE, em 10/09/10 até 10/03/11 (seis meses). - ACÓRDÃO Nº 2519/2014
TCU Plenário.
OBS.: Acumula aposentadoria estatutária pelo Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis - IPUF.
RESSALVA: A rubrica decorrente de decisão judicial da parcela de 3,17% compôs os proventos do servidor até
setembro de 2016.

10.

O Acórdão supracitado tem o seguinte comando:

Sumário
REPRESENTAÇÃO. TEMPO MÍNIMO, NO REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, ANTES DA
APOSENTADORIA. NORMATIZAÇÃO, NO ÂMBITO DAS UNIVERSIDADES, DA ALTERAÇÃO DO
REGIME DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS. RECOMENDAÇÃO AO MEC.
(...)
9.2 determinar ao Ministério da Educação que faça gestões junto às diversas entidades federais de ensino
(universidades e Institutos de Educação, Ciência e Tecnologia), para que incluam, em seus regulamentos, caso
ainda não tenham feito, norma que vede a mudança de regime de trabalho para o de dedicação exclusiva do
professor que esteja há, no mínimo, cinco anos de adquirir o direito à aposentadoria, em qualquer das
modalidades previstas na legislação em vigor e que o TCU poderia vir a apreciar pela ilegalidade os atos de
aposentadoria que não preencha essa determinação.

11. Embora o decisum supracitado tenha sido emitido (2014) posteriormente à data de
inativação (2011), mas considerando o princípio ‘tempus regit actum’ que baliza a análise de atos de
concessão, resta concordar com o parecer do Controle Interno e considerar a situação irregular.
12. Cabe destacar que, neste ponto, há omissão legislativa quanto à situação de cargos que tem
diferentes jornadas de trabalho (20hs ou 40hs, por semana) ou atribuições que podem ser alargadas,
como no caso do magistério em ‘dedicação exclusiva’; devendo-se, no caso, realizar harmonização
hermenêutica, de forma a não gerar situações distorcidas como na questão em tela.
13. No caso de servidores que exerceram o cargo em diferentes jornadas de trabalho ao longo
da carreira, contribuindo ao RPPS de acordo com a respectiva jornada que estava vinculado,
vislumbra-se que a solução ideal era a proporcionalização dos proventos considerando os períodos de
exercício em cada jornada/atribuição laboral (20hs, 40hs ou ‘DE’), até como forma de manter o
equilíbrio atuarial do RPPS e considerando que as regras de calculo de proventos, em geral, obedecem
a alguma sistemática que sopesa os valores de contribuição ao longo do tempo. Além disso, a
acumulação de aposentadoria de professor em regime de dedicação exclusiva com outra aposentadoria,
mesmo que não tenha havido exercício concomitante dos cargos, é irregular, já que o instituto da
acumulação se dirige à titularidade de cargos, empregos e funções públicas, e não apenas à percepção
de vantagens pecuniárias (Acórdãos 10.956/2015, de relatoria do Ministro Augusto Nardes, e
7.985/2017, de relatoria da Ministra Ana Arraes, ambos da 2ª Câmara, e 10.411/2019, de relatoria do
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Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, e 8.845/2019, de relatoria do Ministro Walton Alencar
Rodrigues, ambos da 1ª Câmara).
14. Destarte, será proposto que o ato seja apreciado pela ilegalidade. Ressalte-se que o ato
ingressou no TCU em 21/12/2016.
Em relação ao Sr. JOSÉ CARLOS PONTES
15. Em análise, verifica-se que o interessado foi inativado em 28/02/2012, de forma voluntária
e com proventos integrais, computados mais de 39 de tempo de atividade (considerando o tempo
insalubre averbado). Incorporou, ainda, 19% a título de ATS e ‘quintos’.
16. O CI emitiu o seu parecer pela ilegalidade com o seguinte motivo:
OBS. TRATA-SE DE CONCESSÃO INICIAL. RUBRICAS JUDICIAIS:
- A percepção do adicional de periculosidade é devida durante o desempenho das atividades que lhe
deram causa, não se incorporando à aposentadoria - Processo Judicial n° 351/89 - .(Acórdão 5788/2015 Primeira Câmara);
- Resíduo inflacionário 6,06% Proc. TRT 739/90 - 2ª Junta de Conciliação e julgamento
- Não é possível carrear para novo plano de carreira vantagem paga em decorrência de decisão judicial,
pois, uma vez alterada a estrutura de pagamento, a razão de ser dessa parcela deixa de existir, não havendo mais
falar em perda de remuneração decorrente do não reajustamento do vencimento base. Os pagamentos dos
percentuais relativos às denominadas URPs e a outros planos econômicos não se incorporam às remunerações
em caráter permanente, uma vez que apresentam natureza de antecipação salarial, sendo devidos somente até a
reposição das perdas remuneratórias havidas no ano anterior. Acórdão 1958/2014- Primeira Câmara;
RESSALVA: Para a presente Concessão foi averbado tempo de serviço, considerando as diretrizes da ON
SRH/MP nº 07/07, acerca da contagem especial de tempo de serviço para aposentadoria ao servidor que exerceu
no serviço público antes da Lei n° 8.112/90, atividades insalubres, penosas e perigosas. (Concessão em data
anterior à edição do Ofício-Circular n.º 05/2013/SEGEP/MP, de 24/07/13).

17. Em consulta ao contracheque à peça 14 e em cotejo com a tabela salarial à peça 18, pg. 7,
não se verifica irregularidade nos proventos pagos. Em relação as rubricas judiciais relatadas pelo CI,
elas não mais subsistem nos pagamentos, cabendo considerar a questão superada.
18. No que tange ao tempo insalubre averbado, resta considerar que, mesmo excluído este
período, o interessado ainda computaria o tempo mínimo de contribuição exigido pelo fundamento
legal apontado no ato. Destarte, queda-se desnecessário aprofundar a análise, visto que não irá alterar a
situação funcional.
20. Nesses termos, será proposto que o ato seja apreciado pela legalidade, com ressalva à falha
que deixou de existir (pagamento de rubricas judiciais), conforme disposto no artigo 260, §4º, do
RI/TCU.
Em relação ao Sr. LUIZ GONZAGA MEDEIROS RAMOS
21. Em análise, verifica-se que o interessado foi inativado em 28/2/2012, de forma voluntária e
com proventos integrais, computados mais de 31 anos em atividade de magistério de ensino técnico.
22. Incorporou, ainda, 19% a título de ATS e ‘quintos’.
23. O CI emitiu o seu parecer pela ilegalidade com o seguinte motivo:
Obs.Trata-se de concessão inicial.
Irregularidade:
Não foram apresentados os devidos esclarecimentos em relação às seguintes rubricas judiciais:
4-2-0296-1 D.Judic.Inc.Função - / - 1.590,29
4-2-0386-0 Dec. Judicial 28,26% 28.000 26/ - 194,26

24.
Em consulta ao contracheque à peça 14 e em cotejo com a tabela salarial à peça 18,
pg. 7, não se verifica irregularidade nos proventos pagos, exceto em relação as rubricas judiciais
cadastradas no ato, relativa à incorporação de ‘quintos’ (R$ 1.590,29) e ‘28,86%’, que serão objeto de
análise a seguir.
Rubrica judicial relativo a ‘quintos’ (R$ 1.590,29)
24.1
De acordo com a firme jurisprudência do TCU, é legítima a incorporação de quintos
de função comissionada (quintos de FC) com base nos critérios definidos pela Portaria - MEC
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474/1987. Contudo, é ilegítima a inclusão na base de cálculo da vantagem os reajustes concedidos
pelas leis subsequentes que reestruturaram as carreiras das instituições federais de ensino ao longo do
tempo, a teor do Acórdão 1.283/2006-TCU-Segunda Câmara.
24.2
As sentenças judiciais que garantem a percepção das funções comissionadas com
base na Portaria - MEC 474/1987 não determinam que a vantagem do artigo 193 da Lei 8.112/1990 ou
os quintos da função correspondente (art. 62 da Lei 8.112/1990) devam ser calculados para sempre
com base nos parâmetros da Portaria - MEC 474/1987, mesmo sobre novos planos de carreira, e
incluindo vantagens criadas posteriormente.
24.3
Se as sentenças judiciais determinassem esse modo de cálculo, equivaleria a
reconhecer direito adquirido a regime de vencimentos, o que é repelido pela jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, a exemplo do RE 241.884-ES.
24.4
As sentenças judiciais limitam-se a coibir decessos remuneratórios decorrentes da
transformação das funções comissionadas (FC) em cargos de direção (CD), conforme determinado
pela Lei 8.168/1991.
24.5
As razões pelas quais o TCU adotou esse entendimento estão muito bem explicadas
no voto condutor do Acórdão 835/2012-TCU-Plenário. Nesse acórdão, estão definidos os critérios para
o cálculo das incorporações de quintos e opção dos servidores aposentados das instituições federais de
ensino.
24.6
Vale lembrar que o cálculo das FC estava previsto no art. 2º da Portaria - MEC
474/1987, o qual estabelecia que: Art. 2º. As Funções Comissionadas são previstas no Anexo I,
devendo ser exercidas em regime de tempo integral. Parágrafo Único. A remuneração das Funções
Comissionadas previstas no Anexo I terá valor igual ao da remuneração do Professor Titular da
carreira do Magistério Superior em regime de Dedicação Exclusiva, com Doutorado, acrescida dos
percentuais a seguir especificados: FC-1 - 80%, FC-2 - 65%, FC-3 - 55%, FC-4 - 40%, FC-5 - 30%,
FC-6 - 20%.
24.7
Tendo em vista as alterações de moedas ocorridas em julho de 1993 e junho de 1994,
foi adotada a tabela de remuneração vigente em janeiro de 1995 como referência para o cálculo da
referida VPNI.
24.8
A tabela a seguir apresenta os valores da VPNI integral para cada FC, conforme a
jurisprudência do TCU.

F
unção
F
C-1

0
F

C-2

5
F

C-3

5
F

C-4

0
F

C-5

0
F

C-6

0
F

C-7

Remunera
Valor
Total
da
%
dices
ção (*)
do acréscimo VPNI em 1995
(**)
8
2.535,4
3.169,37
5.704,86
9
4535
6
2.060,0
3.169,37
5.229,46
9
4535
5
1.743,1
3.169,37
4.912,52
5
4535
4
1.267,7
3.169,37
4.437,11
4
4535
3
3.169,37
950,81
4.120,18
4535
2
3.169,37
633,87
3.803,24
4535
0
3.169,37
0
3.169,37
4535

Ín

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Valor total da
VPNI (5/5)
5.963,58
5.466,61
5.135,30
4.638,34
4.307,03
3.975,72
3.313,10
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(*) Remuneração do cargo de Professor Titular com dedicação exclusiva e doutorado em janeiro/1995 vencimento mais GAE, no percentual de 160%, instituída pela Lei Delegada 13/1992, majorada pela Lei
8.676/1993.
(**) Aumentos lineares de 1995 a 2013 (1% + 3,5% = 1,01 x 1,035).
Funções Gratificadas (FG) e Cargos de Direção (CD)¹
Tipo
5/5 (10/10)
4/5 (8/10)
3/5 (6/10)
2/5 (4/10)
1/5 (2/10)
CD-1
5.853,96
4.683,17
3.512,37
2.341,58
1.170,79
CD-2
5.017,68
4.014,14
3.010,61
2.007,07
1.003,54
CD-3
3.972,33
3.177,86
2.383,40
1.588,93
794,46
CD-4
2.926,98
2.341,58
1.756,18
1.170,79
585,39
FG-1
522,67
418,14
313,6
209,07
104,53
FG -2
364,28
291,42
218,56
145,71
72,86
FG-3
294,75
235,8
176,85
117,9
58,95
FG-4
161,27
129,02
96,76
64,5
32,25
FG-5
125,13
100,1
75,07
50,05
25,02
FG-6
91,76
73,41
55,05
36,7
18,35
FG-7
43,33
34,66
26
17,33
8,67
FG-8
33,62
26,9
20,17
13,45
6,72
FG -9
27,25
21,8
16,35
10,9
5,45
¹ nos termos do Acórdão 1.915/2012-TCU-Plenário, relator Ministro Augusto Nardes.

24.9 Como no ato está registrado a incorporação de 2/5 de FC-06, o interessado teria direito ao
valor de R$ 1.590,29 (R$ 3.975,72*2/5), nos termos acima descritos. Destarte, como este é o valor
constante nos proventos atualmente pagos, não se verifica irregularidade no pagamento em análise.
Rubrica judicial relativo a ‘28,86%’
24.10 O pagamento em menção é considerado irregular pela Jurisprudência desta Corte,
conforme Acórdão 3829/20-1º Câmara, relator Ministro Walton Alencar Rodrigues. Conforme consta
à peça 17, o pagamento em tela não subsiste mais nos proventos do interessado; e, assim, resta
considerar a questão superada.
25. Em vista do exposto, considerando que as rubricas judiciais cadastradas no ato restaram
regular (‘quintos’) ou não mais subsistem nos proventos (‘28,86%’), resta propor que o ato seja
apreciado pela legalidade, com ressalva em relação à falha que deixou de existir, nos termos do artigo
260, §4º, do RI/TCU.
26. Ressalte-se que, atualmente, estão sendo pagas duas rubricas que necessitam de
esclarecimento, as quais não constaram no ato: ‘Dif.Proventos Apos EC 41-Judic’ e ‘Decisao Judicial
Trans Jug Apo’. Neste caso, caberá proposta de que a entidade esclareça a natureza destes pagamentos.
Em relação a Sra. MARCIA REGINA LIVRAMENTO
27. Em análise, verifica-se que a interessada foi inativada em 30/08/2013, de forma voluntária
e com proventos integrais, computados mais de 26 anos em atividade de magistério do ensino técnico.
Incorporou, ainda, 11% de ATS.
28. O CI emitiu o seu parecer pela ilegalidade com o seguinte motivo:
Não restou comprovada a regularidade do pagamento da rubrica judicial constante da ficha financeira da
requerente.- DEC. JUDICIAL 28,86% - / - 575,07

29. Em consulta ao contracheque à peça 14 e em cotejo com a tabela salarial à peça 18, pg. 7,
não se verifica irregularidade nos proventos pagos, exceto ao pagamento da rubrica de ‘retribuição por
titulação’.
30. No ato, foi cadastrado que a interessada teria a titularidade de ‘mestrado’. Todavia, ela
percebe valor correspondente a ‘doutorado’, valor acima daquele devido, portanto.
31. Por outro lado, cabe destacar que a rubrica judicial mencionada pelo CI não está mais
vigente nos proventos da interessada.
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32. Assim, considerando que a rubrica judicial cadastrada no ato não está mais vigente; caberá
proposta de apreciação do ato pela legalidade, com ressalva em relação à falha que deixou de existir,
bem como determinação para correção do valor pago por ‘retribuição por titulação’, nos termos dos
artigos 260, §4º, do RI/TCU.
Em relação a Sra. MASAE KAWANO
33. Em análise, a interessada foi inativada em 16/04/2015, de forma voluntária e com
proventos integrais, computados mais de 26 anos de tempo de atividade no magistério de ensino
técnico. Incorporou, ainda, 9% a título de ATS e ‘quintos’.
34. O CI emitiu o seu parecer pela ilegalidade com o seguinte motivo:
Não restou comprovada a regularidade do pagamento da rubrica DEC. JUDICIAL 28.000 86/ - 455,98.

35. Em consulta ao contracheque à peça 14 e em cotejo com a tabela salarial à peça 18, pg. 7,
não se verifica irregularidade nos proventos pagos. Em relação à rubrica judicial relatada pelo CI, ela
não mais subsiste nos pagamentos, cabendo considerar a questão superada.
36. Destarte, será proposto que o ato seja apreciado pela legalidade, com ressalva à falha que
deixou de existir (pagamento de rubrica judicial), conforme disposto no artigo 260, §4º, do RI/TCU.
CONCLUSÃO
37. Quanto aos atos a seguir relacionados, será proposto que sejam apreciados pela legalidade,
com ressalva em relação à falha que deixou de existir (pagamento de rubrica judicial).
-JOSÉ CARLOS PONTES, CPF 200.332.149-72, ato número 10013270-04-2012-000007-5;
-LUIZ GONZAGA MEDEIROS RAMOS, CPF 166.772.269-72, ato número 10013270-042012-000008-3;
-MARCIA REGINA LIVRAMENTO, CPF 573.573.079-72, ato número 10013270-04-2013000016-7;
-MASAE KAWANO, CPF 507.091.359-04, ato número 10013270-04-2015-000022-7.
38.
Adicionalmente, caberá proposta de determinação para que: (i) no caso do Sr. LUIZ
GONZAGA MEDEIROS RAMOS, esclarecimento da natureza de duas rubricas percebidas, que não
constaram no ato; e (ii) em relação à Sra. MARCIA REGINA LIVRAMENTO, se proceda à correção
dos valores pagos relativo a ‘retribuição por titulação’.
39.
No que tange ao ato abaixo relacionado, será proposto que seja apreciado pela
ilegalidade, em virtude de o interessado ter se inativado com proventos de dedicação exclusiva em
situação de desacordo com a Jurisprudência desta Corte. Registre-se que o ato completará 5 anos de
ingresso no TCU em 21/12/2016.
-JAIRO DE ABREU, CPF 145.413.609-00, ato número 10013270-04-2011-000003-0.
41. Também será proposta determinação para que a Sefip retifique o ‘tipo de registro’ dos atos,
para que faça constar ‘inicial’ em vez de ‘alteração’, na forma disposta no item 6 desta instrução.
42. Por fim, destaque-se ainda que a análise do presente feito observou o regramento inscrito
na Resolução TCU 315/2020.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
43. Ante o exposto, propõe-se:
a) considerar ilegal e recusar registro ao ato abaixo nominado, com base 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 (TCU);
-JAIRO DE ABREU, CPF 145.413.609-00, ato número 10013270-04-2011-000003-0.
b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina do Acórdão que vier a ser proferido,
com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU;
c) determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, com
base no art. 45 da Lei 8.443/1992 e no art. 4º, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que:
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c.1) faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo
de quinze dias, as providências adotadas, nos termos dos art. 262, caput, do Regimento Interno do
TCU, 8º, caput, da Resolução - TCU 206/2007;
c.2) cadastre novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU no prazo de trinta
dias, nos termos dos arts. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3º, da Instrução Normativa TCU 78/2018;
c.3) informe ao interessado o teor do Acórdão que vier a ser prolatado, encaminhando ao TCU,
no prazo de trinta dias, comprovante da data de ciência pelo respectivo interessado, nos termos do art.
4º, § 3º, da Resolução - TCU 170/2004, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente de eventual
interposição de recurso não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a
notificação, em caso de não provimento desse recurso.
d) considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria dos
interessados abaixo nominados, 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 e 4º, do Regimento Interno do Tribunal de
Contas da União, com ressalva em relação à falha que deixou de existir (pagamento de rubrica
judicial).
-JOSÉ CARLOS PONTES, CPF 200.332.149-72, ato número 10013270-04-2012-000007-5;
-LUIZ GONZAGA MEDEIROS RAMOS, CPF 166.772.269-72, ato número 10013270-042012-000008-3;
-MARCIA REGINA LIVRAMENTO, CPF 573.573.079-72, ato número 10013270-04-2013000016-7;
-MASAE KAWANO, CPF 507.091.359-04, ato número 10013270-04-2015-000022-7.
e) determinar à entidade, para que, no prazo de 15 (quinze) dias:
e.1) no caso do Sr. LUIZ GONZAGA MEDEIROS RAMOS, esclareça a natureza das rubricas
‘Dif.Proventos Apos EC 41-Judic’ e ‘Decisao Judicial Trans Jug Apo’, atualmente pagas, mas que não
constaram no ato;
e.2) em relação à Sra. MARCIA REGINA LIVRAMENTO, proceda à correção do valor pago
relativo a ‘retribuição por titulação’, a fim de que reflita a titulação cadastrada no ato (‘mestrado’), dê
conhecimento da deliberação à interessada e envie comprovante da data de sua ciência;
f) determinar à Sefip que retifique o ‘tipo de registro’ dos atos, para que faça constar ‘inicial’ em
vez de ‘alteração’.”
3.
O Ministério Público, neste ato representado pela Procuradora-Geral Cristina Machado da
Costa e Silva, mediante sucinto parecer espelhado à peça 22, concertou em uníssono com a proposta
alvitrada pela Sefip.
É o Relatório.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Versam os presentes autos acerca das Aposentadorias de Jairo de Abreu, José Carlos Pontes,
Luiz Gonzaga Medeiros Ramos, Márcia Regina Livramento e Masae Kawano, ex-servidores do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina.
2.
Quanto ao mérito, de plano acolho os pareceres precedentes relativamente à legalidade das
aposentadorias de José Carlos Pontes, Luiz Gonzaga Medeiros Ramos, Márcia Regina Livramento e
Masae Kawano (peças 3/6), com ressalva em relação à falha que deixou de existir, uma vez que as
rubricas judiciais que constavam dos atos não mais subsistem nos proventos dos interessados.
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3.
De se ressaltar que, atualmente, estão sendo pagas ao Sr. Luiz Gonzaga Medeiros Ramos
duas rubricas que não constaram do ato e, portanto, necessitam de esclarecimento acerca da natureza
desses pagamentos: “Dif.Proventos Apos EC 41-Judic” e “Decisao Judicial Trans Jug Apo”.
4.
Já no ato da Sra. Márcia Regina Livramento foi cadastrado que a interessada teria a
titularidade de “mestrado”, todavia, percebe valor correspondente a “doutorado”. Em razão disso, a
Sefip propõe determinar a correção do valor pago por “retribuição por titulação”.
5.
Ressalto, contudo, que a Lei 12772/2012 prevê, para ocupantes de cargos da Carreira de
Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, a equivalência do Reconhecimento de Saberes e
Competências - RSC com a titulação acadêmica, para fins de percepção da Retribuição por Titulação RT, de forma que a titulação de mestre somada ao RSC-III equivalerá a doutorado (art. 18, §2º, inciso
III).
6.
Apesar dessa previsão normativa, não há comprovação nos autos de que o pagamento ora
em exame decorra do processo de RSC, cabendo manter a determinação proposta para correção do
valor, no caso de não atendimento do referido dispositivo.
7.
No que tange à aposentadoria de Jairo de Abreu, de igual modo, acompanho as análises
uniformes que concluíram pela ilegalidade e recusa do registro do ato, em virtude de o interessado ter
se inativado com proventos de dedicação exclusiva em desacordo com a Jurisprudência desta Corte.
8.
Conforme registrado pelo Controle Interno, o servidor ao longo de sua vida funcional
esteve vinculado ao regime de trabalho de 20 ou 40 horas semanais, alterando para o regime de
dedicação exclusiva apenas nos seis meses que antecederam a aposentadoria (de 10/09/10 a 10/03/11),
o que frustra a preservação do equilíbrio financeiro e atuarial e o caráter contributivo do regime de
previdência, nos termos expostos no voto que fundamenta o Acórdão 2180/2017 - Primeira Câmara
(Relator Ministro Bruno Dantas):
“3. Com efeito, a questão envolvendo a aposentadoria de professores em regime de dedicação exclusiva já
foi objeto de esclarecimento pelo TCU no âmbito do Acórdão 2519/2014-TCU-Plenário, ocasião em que foi
lapidada a seguinte determinação:
‘9.2 determinar ao Ministério da Educação que faça gestões junto às diversas entidades federais de ensino
(universidades e Institutos de Educação, Ciência e Tecnologia), para que incluam, em seus regulamentos, caso
ainda não tenham feito, norma que vede a mudança de regime de trabalho para o de dedicação exclusiva do
professor que esteja há, no mínimo, cinco anos de adquirir o direito à aposentadoria, em qualquer das
modalidades previstas na legislação em vigor e que o TCU poderia vir a apreciar pela ilegalidade os atos de
aposentadoria que não preencha essa determinação.’
4. Conforme bem abordado no relatório precedente, referida diretriz tem por objetivo evitar que
professores – que podem, ao longo de sua vida funcional, alterar suas jornadas de trabalho – se aposentem com
a remuneração correspondente ao regime de dedicação exclusiva sem que tenham nele permanecido pelo tempo
mínimo imposto pelas normas constitucionais.
5. Aliás, essa imposição encontra alicerce no caráter contributivo do regime de previdência estabelecido
pela EC 20/1998, a fim de preservar seu equilíbrio financeiro e atuarial, razão pela qual devem ser plenamente
atendidos os requisitos temporais estabelecidos no fundamento da inativação.”

9.
Além disso, considerando a informação constante do ato de que o interessado acumula
aposentadoria estatutária pelo Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis – IPUF, a Sefip
consignou que “a acumulação de aposentadoria de professor em regime de dedicação exclusiva com
outra aposentadoria, mesmo que não tenha havido exercício concomitante dos cargos, é irregular, já
que o instituto da acumulação se dirige à titularidade de cargos, empregos e funções públicas, e não
apenas à percepção de vantagens pecuniárias”.
10. Nesse ponto, ressalvo que a jurisprudência mais recente desta Corte considera lícita a
acumulação de proventos de aposentadoria de cargo exercido em regime de dedicação exclusiva, em
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determinadas situações, consoante disposto no voto condutor do Acórdão 1424/2021-Primeira Câmara
(Relator Ministro Benjamin Zymler):
“8. Como tive a oportunidade de assinalar no voto condutor do Acórdão 12363/2020-TCU-Primeira
Câmara,
‘em se tratando de proventos de aposentadoria de cargo exercido em regime de dedicação exclusiva, a
acumulação com proventos de outro cargo só será lícita se ambos os cargos forem acumuláveis na atividade e
tiverem sido exercidos em períodos distintos, haja vista a previsão constitucional de compatibilidade de horários
para a acumulação lícita de cargos e a imposição legal no sentido de que o regime de dedicação exclusiva
impede o seu titular de exercer outro cargo, emprego ou função no âmbito da administração pública (cf. art. 14
do Decreto 94.664/1987)’.
9. Tal é, a propósito, a despeito de decisões isoladas em sentido contrário, o entendimento prevalecente
nesta Corte, como ilustram os Acórdãos 2.444/2019 e 1.121/2020, ambos do Plenário, o primeiro da relatoria do
Ministro Walton Alencar Rodrigues e o segundo do Ministro Bruno Dantas.
10. Na mesma linha é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça: (...)”

11. De todo modo, no caso concreto, as referidas condições (ambos os cargos se enquadrarem
em uma das hipóteses do art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal e tiverem sido exercidos em
períodos distintos) não restaram demonstradas.
12. Consigno, ainda, que o ato em análise com proposta de ilegalidade deu entrada nesta Corte
de Contas em prazo inferior a cinco anos, não sendo aplicável, portanto, a nova orientação do STF
consubstanciada no RE 636.553/RS. Aplica-se, por fim, o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência
deste Tribunal quanto ao ressarcimento das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé, até a data
do conhecimento desta deliberação.
Ex positis, acolhendo a proposta alvitrada pela unidade técnica a que anuiu a
representante do Ministério Público, manifesto-me por que o Tribunal aprove o acórdão que ora
submeto à deliberação deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 5344/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo TC 012.662/2019-4.
2. Grupo I – Classe V – Assunto: Aposentadoria.
3. Interessados: Jairo de Abreu (145.413.609-00); José Carlos Pontes (200.332.149-72); Luiz
Gonzaga Medeiros Ramos (166.772.269-72); Márcia Regina Livramento (573.573.079-72); Masae
Kawano (507.091.359-04).
4. Órgão/Entidade/Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa
Catarina.
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva.
7. Unidade Técnica:
Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Aposentadorias, os Ministros do Tribunal de
Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com
fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992 c/c o art.
259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM em:
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9.1. considerar legais os atos constantes das peças 3 a 6, relativos às aposentadorias de José
Carlos Pontes, Luiz Gonzaga Medeiros Ramos, Márcia Regina Livramento e Masae Kawano,
autorizando-lhes os correspondentes registros, com ressalva em relação à falha que deixou de existir
(pagamento de rubrica judicial), nos termos do art. 260, §§ 1º e 4º, do Regimento Interno desta Corte
de Contas;
9.2. considerar ilegal o ato constante da peça 2, relativo à aposentadoria de Jairo de Abreu,
negando-lhe o correspondente registro, nos termos do art. 260, § 1º, do Regimento Interno desta Corte
de Contas;
9.3. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé, com fulcro
na Súmula 106, desta e. Corte de Contas
9.4. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina que:
9.4.1. em relação ao Sr. Jairo de Abreu:
9.4.1.1. comunique ao interessado, no prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento nos arts. 71,
inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, contados a partir
da ciência da presente deliberação, o inteiro teor deste Acórdão, e, após, faça cessar os pagamentos
decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa
omissa;
9.4.1.2. cadastre novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU no prazo de
30 (trinta) dias, nos termos dos arts. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3º, da Instrução
Normativa - TCU 78/2018;
9.4.1.3. alerte o interessado no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de
eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente
percebidos após a notificação; e
9.4.1.4. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovantes de
que o interessado teve ciência desta deliberação;
9.4.2. em relação ao Sr. Luiz Gonzaga Medeiros Ramos, no prazo de 15 (quinze) dias, esclareça
a natureza das rubricas “Dif.Proventos Apos EC 41-Judic” e “Decisao Judicial Trans Jug Apo”,
atualmente pagas, mas que não constaram do ato;
9.4.3. em relação à Sra. Márcia Regina Livramento, no prazo de 15 (quinze) dias, esclareça se o
pagamento relativo à “retribuição por titulação” atende ao disposto no art. 18, §2º, inciso III, da Lei
12772/2012 e, em caso negativo, proceda à correção do valor pago, a fim de que reflita a titulação
cadastrada no ato (“mestrado”), dê conhecimento da deliberação à interessada e envie comprovante da
data de sua ciência;
9.5. dar ciência desta deliberação ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Santa Catarina;
9.6. determinar à Sefip que:
9.6.1. retifique o “tipo de registro” dos atos, para que faça constar “inicial” em vez de
“alteração”; e
9.6.2. acompanhe o cumprimento das determinações elencadas no item 9.4 deste Acórdão.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5344-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de
Oliveira.

823
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral

GRUPO II – CLASSE V – 1ª CÂMARA
TC 013.326/2020-1
Natureza: Pensão Militar.
Órgão/Entidade/Unidade: Comando do Exército.
Interessados: Daniele Cardoso Lima, CPF 814.506.300-06; Jeferson Cardoso Lima, CPF
814.505.750-72; John Anderson Cardoso Lima, CPF 814.506.050-87; Miriam Florio Moreira, CPF
421.290.870-00; Solange Beatriz de Ávila Cardoso, CPF 955.154.100-68.
Representação legal: não há.
SUMÁRIO: PENSÃO MILITAR. LEGALIDADE DE UM ATO, COM AUTORIZAÇÃO
PARA SEU REGISTRO. CONSTATAÇÃO, NO OUTRO ATO, DE QUE OS PROVENTOS
FORAM CALCULADOS COM BASE EM BENEFÍCIO CONCEDIDO (POSTO/GRADUAÇÃO
SUPERIOR IMEDIATA) A INSTITUIDOR QUE FORA REFORMADO POR HAVER ATINGIDO
A IDADE-LIMITE PARA PERMANÊNCIA NA RESERVA REMUNERADA. ATO ENVIADO AO
TCU HÁ MAIS DE CINCO ANOS. REVISÃO DE OFÍCIO.
RELATÓRIO
Cuidam os autos de 2 (dois) atos de Pensão Militar, submetidos à apreciação deste Tribunal para
fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos esses
cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema Sisac, na forma dos arts. 2º, caput e
inc. VI, e 4º, caput, da então vigente Instrução Normativa TCU 55/2007.
2.
A unidade técnica, ao analisar os fundamentos legais das concessões bem como as
informações prestadas pelo órgão do controle interno, lavrou a instrução constante da peça 5, adiante
parcialmente transcrita, com eventuais ajustes de forma:
“INTRODUÇÃO
1. Trata-se de atos de concessão de pensão militar aos beneficiários supracitados, pensões
instituídas por João Pessoa Riograndense Moreira (CPF 007.842.730-49) e José Roberto da Silva Lima
(CPF 691.061.420-87).
2. Os atos foram submetidos à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU) para fim de
registro, nos termos do 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 (Sisac), na forma dos arts. 2º, caput e inciso VI, e 4º, caput, da Instrução
Normativa – TCU 55/2007, vigente à época.
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EXAME TÉCNICO
3. Os procedimentos para exame, apreciação e registro de atos de pessoal encontram-se,
atualmente, estabelecidos na Instrução Normativa – TCU 78/2018 e na Resolução – TCU 206/2007.
Em seus arts. 4º, § 2º, e 3º, § 3º, respectivamente, essas normas dispõem que os atos de pessoal
disponibilizados por meio do Sisac devem ser submetidos a crítica automatizada do próprio sistema,
com base em parâmetros predefinidos.
4. Relativamente aos atos de concessão de pensão militar, as rotinas de crítica das informações
cadastradas no Sisac foram elaboradas e validadas levando-se em conta as peculiaridades desses atos.
Os itens de verificação do sistema compreendem prazos e fundamentos legais, assim como eventuais
ocorrências de acumulação. Trata-se de verificações mais abrangentes, minuciosas e precisas do que
aquelas que podem ser realizadas por mãos humanas, proporcionando um nível de segurança ainda
maior.
5.
Além da crítica automatizada, há verificação humana adicional no caso de haver alertas do
sistema ou informações não formatadas, como esclarecimentos do gestor ou do controle interno.
6. A pensão instituída por João Pessoa Riograndense Moreira (CPF 007.842.730-49) é calculada
com base no soldo do posto de Marechal, quatro postos acima ao que o militar ocupava na ativa, que
era o de Coronel. A descrição dos fundamentos legais dos atos de reforma do instituidor aponta que a
concessão inicial da reforma foi por idade limite de permanência na reserva, de acordo com o art. 106,
inciso I da Lei 6.880/1980, alcançou proventos calculados com base no posto imediato, na passagem
para a inatividade, por contar com mais de trinta anos de serviço, de acordo com o art. 50, § 1º, alínea
‘a’ da Lei 6.880/1980. Seu ato de alteração de reforma modifica o fundamento legal para reforma por
incapacidade, concedendo mais um posto acima para cálculo dos proventos, com base no art. 110, § 1º
da Lei 6.880/1980.
7. É importante salientar que esta Corte de Contas, recentemente, mudou o entendimento quanto
à possibilidade de o militar já́ reformado por limite de idade para permanência na reserva receber um
posto/graduação acima, para fins de proventos, por ocasião de sua reforma por incapacidade, amparada
no art. 110 da Lei 6.880/1980, firmando entendimento de que apenas militares da ativa ou da reserva
podem receber a majoração no posto/graduação, conforme texto da lei a seguir:
‘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.
§ 3º Aos benefícios previstos neste artigo e seus parágrafos poderão ser acrescidos outros
relativos à remuneração, estabelecidos em leis especiais, desde que o militar, ao ser reformado, já́
satisfaça as condições por elas exigidas.’
8.
Dessa forma, como o caso semelhante abordado no Acórdão 2225/2019 – TCU – Plenário,
da Relatoria do Ministro Benjamin Zymler, entende-se que 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.
9.
Logo, mesmo que a reforma, originária da pensão militar em estudo, tenha sido julgada
legal, e ainda que tal julgamento tenha ocorrido há mais de cinco anos, pelo novo entendimento desta
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Corte, esta reforma se encontra maculada por um vício que a torna ilegal, vício que se estende à pensão
militar e a invalida, formando mérito de ilegalidade para o caso em estudo.
10. Já existe um ato de concessão de pensão julgado legal pelo Tribunal para este instituidor (ato
10003428-08-2013-000408-1), concedendo pensão calculada com base no posto de General de
Exército, tendo como base a reforma por limite de idade de permanência na reserva, e elevando o
cálculo da pensão em mais dois postos, pois o militar contribuiu com dois postos acima, amparado
pelo art. 2º, § 2º da Portaria Interministerial 2.826/1994 EMFA.
11. De acordo com todas as verificações realizadas para o ato de pensão instituída pelo Sr. João
Pessoa Riograndense Moreira, o ato em estudo deve receber parecer pela ilegalidade, devendo ser
adequados os proventos para o posto de General de Exército.
12. Há parecer do controle interno pela ilegalidade do ato de pensão instituída por José Roberto
da Silva Lima (CPF 691.061.420-87), com a seguinte justificativa:
‘O processo que trata o presente ato foi diligenciado ao órgão de pessoal a fim de proceder
correções neste ato e adequar de acordo com as condicionantes da concessão através da decisão
judicial transitada em julgado em 16/09/2002. O ato está sendo remetido neste momento, tendo em
vista não ter sido tramitado oportunamente. As solicitações da diligência foram satisfeitas. O parecer
pela ilegalidade do ato refere-se somente à beneficiária Solange Beatriz de Ávila Cardoso, tendo em
vista que conforme previa a legislação vigente na data do óbito do instituidor, a concessão para a
Companheira contrariava o disposto no Art. 78 da Lei 5.774/71, em face que o instituidor faleceu no
estado civil de solteiro, havendo filhos beneficiários de pensão na data do óbito.’
13. A redação do art. 78 da Lei 5.774/1971 assim diz:
‘Art. 78. O militar viúvo, desquitado ou solteiro poderá destinar a pensão militar, se não tiver
filhos capazes de receber o benefício, à pessoa que viva sob sua dependência econômica no mínimo há
5 (cinco) anos e desde que haja subsistido impedimento legal para o casamento.
§ 1º Se o militar tiver filhos, somente poderá destinar à referida beneficiária metade da pensão
militar.
§ 2º O militar que for desquitado somente poderá valer-se no disposto, neste artigo se não estiver
compelido judicialmente a alimentar a ex-esposa.’
14. O processo judicial que reconheceu a interessada Solange na condição de companheira
transitou em julgado em 2002, conforme informações do controle interno. Como a interessada recebe
cota pensão de 3/6, equivalente à metade da pensão, em conformidade com o § 2º do art. 78 da Lei
5.774/1971, e não tendo sido constatados outros óbices, entende-se que o ato de concessão da pensão
pode ser considerado legal e registrado.
CONCLUSÃO
15. A abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam convicção de
legalidade do ato de concessão de pensão militar instituída por José Roberto da Silva Lima (CPF
691.061.420-87) e considerar ilegal o ato de pensão instituída por João Pessoa Riograndense Moreira
(CPF 007.842.730-49).
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
16. Ante o exposto, propõe-se:
a) considerar legal e determinar o registro do ato de concessão de pensão militar instituída por
José Roberto da Silva Lima (CPF 691.061.420-87), 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;
b)
considerar ilegal o ato de concessão de pensão instituída por João Pessoa Riograndense
Moreira (CPF 007.842.730-49), com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1º,
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inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1º e 5º, do Regimento Interno do Tribunal de
Contas da União, bem como art. 7º, § 4º da IN 78/2018;
b.1) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada,
consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU;
b.2) determinar ao Comando do Exército que:
b.2.1) no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta Deliberação, abstenha-se de realizar
pagamentos decorrentes do ato impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à
responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno/TCU;
b.2.2) dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste
Acórdão, à beneficiária, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta dias), comprovante da
referida ciência; e
b.2.3) alerte a beneficiária que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis
recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a
respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos;
c) determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que monitore o cumprimento das medidas
indicada no subitem b.2, representando a este Tribunal caso necessário.”
3.
Em seu pronunciamento regimental, o Ministério Público junto a esta Casa, neste ato
representado pelo Procurador Rodrigo Medeiros de Lima, manifestou-se de acordo com a proposta
apresentada pela Sefip (peça 7).
É o relatório.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Cuidam os autos de 2 (dois) atos de Pensão Militar, submetidos à apreciação deste
Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos
esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema Sisac, na forma dos arts. 2º,
caput e inc. VI, e 4º, caput, da então vigente Instrução Normativa TCU 55/2007.
2.
O benefício deferido aos pensionistas Daniele Cardoso Lima, Jeferson Cardoso Lima, John
Anderson Cardoso Lima e Solange Beatriz de Ávila Cardoso, retratado na peça 3, encontra-se
conforme aos normativos regentes, podendo ser apreciado pela legalidade com o subsequente registro,
nos termos sugeridos pela unidade instrutiva.
3.
Referido ato, atinente à alteração da pensão militar instituída por José Roberto da Silva
Lima com a inclusão da beneficiária Solange Beatriz de Ávila Cardoso, chegou a receber parecer do
Controle Interno pela ilegalidade apenas em relação à mencionada favorecida, em função de o
instituidor haver falecido no estado civil de solteiro e diante de dúvidas quanto à sua condição de
companheira do ex-militar e do fato de esse último haver tido filhos. Ademais, o ato inicial de
concessão de sua pensão (ato nº 10003428-08-2014-000194-8), autuado no TC-027.317/2015-3 e que
chegou a ser considerado legal pelo Tribunal via Acórdão 9541/2015 – TCU – 2ª Câmara, Relator
André de Carvalho, somente contemplava seus filhos (vide peça 6 do TC-027.317/2015-3).
4.
No entanto, reconhecido tal status por intermédio de sentença transitada em julgado sobre
o Mandado de Segurança nº 1.999.71.00.028584-5 (sendo que a sentença prolatada pela 7ª Vara
Federal de Porto Alegre/RS foi confirmada pela 3ª Turma do TRF/4) e tendo em vista, em obediência
ao limite estabelecido no art. 78, § 2º, da Lei 5.774/1991, haver-lhe sido destinada a cota pensão de
3/6, correspondente à metade da pensão, o ato em questão (peça 3) pode prosperar nos moldes em que
emitido.
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5.
Já no que tange ao ato de alteração da pensão instituída por João Pessoa Riograndense
Moreira que tem como beneficiária sua viúva Miriam Florio Moreira (peça 2), concordo com a
sinalização da unidade instrutiva quanto à existência de ilegalidade.
6.
Quanto ao encaminhamento a ser adotado em relação ao ato, no entanto, a despeito da
correta instrução levada a cabo pela unidade técnica, outro deslinde deverá ser dado à questão. É que
exsurge dos documentos constantes da peça 2 a informação de que o ato concessório deu entrada nesta
Corte de Contas em 18/8/2015, portanto há mais de cinco anos, de sorte que a hipótese presente atrai o
novel entendimento adotado por este Tribunal em decorrência da decisão do STF no âmbito do RE
636.553, em que restou fixado o prazo de cinco anos para uma resolução de mérito de processos de
concessão, após o qual esses atos serão considerados definitivamente registrados.
6.
Assim, por esses fundamentos, entendo que a pensão militar instituída por João Pessoa
Riograndense Moreira em favor de Miriam Florio Moreira (peça 2) deve ser considerada tacitamente
registrada desde 18/8/2020, considerando os cinco anos transcorridos. Todavia, no lastro do que vem
decidindo esta Corte de Contas, os autos devem ser encaminhados à Sefip para adoção das medidas
com vistas à revisão de ofício dos atos da peça 2, nos termos preconizados na decisão dos embargos de
declaração opostos ao mencionado RE 636.553.
Diante do exposto, com as vênias de estilo por divergir parcialmente da proposta alvitrada
pela unidade técnica já devidamente ratificada pelo MP/TCU, manifesto-me no sentido de que o
Tribunal aprove o Acórdão que ora submeto à deliberação deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 5345/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo TC 013.326/2020-1.
2. Grupo: II – Classe: V – Assunto: Pensão Militar.
3. Interessados: Daniele Cardoso Lima, CPF 814.506.300-06; Jeferson Cardoso Lima, CPF
814.505.750-72; John Anderson Cardoso Lima, CPF 814.506.050-87; Miriam Florio Moreira, CPF
421.290.870-00; Solange Beatriz de Ávila Cardoso, CPF 955.154.100-68.
4. Órgão/Entidade/Unidade: Comando do Exército.
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
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 2 (dois) atos de Pensão Militar, submetidos à
apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição
Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema Sisac,
na forma dos arts. 2º, caput e inc. VI, e 4º, caput, da então vigente Instrução Normativa TCU 55/2007,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara,
diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, ambos
da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em:
9.1. considerar legal o ato constante da peça 3, relativo à pensão militar instituída por José
Roberto da Silva Lima em favor de Daniele Cardoso Lima, Jeferson Cardoso Lima, John Anderson
Cardoso Lima e Solange Beatriz de Ávila Cardoso, autorizando-lhe o registro, nos termos do § 1º do
art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas;
9.2. considerar tacitamente registrado, em 18/8/2020, o ato de alteração da pensão militar
instituída por João Pessoa Riograndense Moreira em favor de Miriam Florio Moreira (ato nº
10003428-08-2014-000154-9, peça 2);
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9.3. encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal para, nos termos do subitem
9.2.1 do Acórdão 122/2021 – TCU – Plenário, a adoção dos procedimentos necessários com vistas à
revisão de ofício do ato de alteração da pensão militar instituída por João Pessoa Riograndense
Moreira em favor de Miriam Florio Moreira (ato nº 10003428-08-2014-000154-9);
9.4. dar ciência aos interessados acerca desta deliberação; e
9.5. autorizar o arquivamento destes autos, assim que cumpridos os termos deste Acórdão.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5345-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de
Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral

GRUPO II – CLASSE V – 1ª CÂMARA
TC 013.348/2020-5
Natureza: Pensão Militar.
Órgão/Entidade/Unidade: Comando do Exército.
Interessados: Delzuita Rodrigues Marques Carvalho, CPF 099.892.138-60; Gustavo Matheus
Silva dos Santos, CPF 036.774.212-84; Horlene Carvalho Franco, 634.067.992-72; Iolanda Rocha dos
Santos, CPF 078.325.672-87; Mariluz Carvalho dos Santos, CPF 344.576.822-68; Marizeth Rocha dos
Santos, CPF 407.832.432-00; Regina Celia Murad, CPF 434.873.867-04.
Representação legal: não há.
SUMÁRIO: PESSOAL. PENSÃO MILITAR. LEGALIDADE DE DOIS ATOS. PERDA DE
OBJETO DE UM ATO. INSUFICIÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DEPENDÊNCIA
ECONÔMICA, NA INSTITUIÇÃO DE PENSÃO EM FAVOR DA GENITORA, JÁ SOB A
VIGÊNCIA DA MP 2.215-10/2001. ATO ENVIADO AO TCU HÁ MAIS DE CINCO ANOS.
AUTORIZAÇÃO PARA REVISÃO DE OFÍCIO, CONDICIONADA À REALIZAÇÃO DE
DILIGÊNCIA COM VISTAS A AVERIGUAR A EVENTUAL EXISTÊNCIA DE
DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA COMPROVAR A CONDIÇÃO DE DEPENDÊNCIA
ECONÔMICA. CIÊNCIA.
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RELATÓRIO
Cuidam os autos de 4 (quatro) atos de pensão militar, submetidos à apreciação deste Tribunal
para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos esses
cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema Sisac, na forma dos arts. 2º, caput e
ins. VI, e 4º, caput, da Instrução Normativa TCU 55/2007.
2.
A unidade técnica, ao analisar os fundamentos legais das concessões bem como as
informações prestadas pelo órgão do controle interno, lavrou a instrução constante da peça 7, adiante
parcialmente transcrita, com eventuais ajustes de forma:
“INTRODUÇÃO
1. Trata-se de atos de pensão militar, 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 de Apreciação e Registro de Atos de
Admissão e Concessões na forma do art. 2º, caput e incisos I a IV, e art. 4º, caput, da Instrução
Normativa TCU 55/2007.
EXAME TÉCNICO
Procedimentos aplicados
2. 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, em seus arts. 4º, § 2º, e 3º, § 3º, respectivamente, que os atos de pessoal disponibilizados
devem ser submetidos à crítica automatizada do próprio sistema, com base em parâmetros
predefinidos.
3. Relativamente aos atos de admissão e concessão de aposentadoria, pensão e reforma, as
rotinas de crítica das informações cadastradas nos sistemas informatizados de coleta de atos foram
elaboradas e validadas levando-se em conta as peculiaridades desses atos. Os itens de verificação do
sistema compreendem prazos e fundamentos legais, assim como eventuais ocorrências de acumulação.
Tratam-se de verificações mais abrangentes, minuciosas e precisas do que aquelas que podem ser
realizadas por mãos humanas, proporcionando um nível de segurança ainda maior.
4. Além da crítica automatizada, há verificação humana adicional no caso de haver alertas do
sistema ou informações não formatadas, como esclarecimentos do gestor ou do controle interno.
Exame das Constatações
5. Em consulta realizada em sistemas externos disponibilizados ao TCU podemos verificar que a
beneficiária Sra. REGINA CELIA MURAD, CPF 434.873.867-04, e DELZUITA RODRIGUES
MARQUES CARVALHO, CPF 099.892.138-60, acumulam a pensão constante dos autos com um
outro cargo ou um benefício. Informamos que tal acumulação têm como base legal o Art. 29, incisos I
e II, da Lei das Pensões Militares – Lei 3765/1960 –, que permite a referida acumulação, observado o
disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.
CONCLUSÃO
6. A abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam convicção de
legalidade dos atos. Assim, cabe proposta no sentido de que sejam considerados legais, promovendolhes os respectivos registros.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
7. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1º, inciso V,
e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1º e 5º, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da
União, bem como art. 7º, § 4º da IN 78/2018, propõe-se considerar legal e conceder o registro dos atos
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no presente processo.”
3.
Em seu pronunciamento regimental, o Ministério Público junto a esta Casa, neste ato
representado pelo Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé, manifestou-se de acordo com o
encaminhamento alvitrado pela Sefip (peça 9).
É o relatório.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Cuidam os autos de 4 (quatro) atos de pensão militar, submetidos à apreciação deste
Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos
esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema Sisac, na forma dos arts. 2º,
caput e ins. VI, e 4º, caput, da Instrução Normativa TCU 55/2007.
2.
Os atos das pensões instituídas por Julio Carvalho dos Santos, tanto no que se refere ao
inicial, em favor de Gustavo Matheus Silva dos Santos, Horlene Carvalho Franco e Iolanda Rocha dos
Santos (peça 5), quanto o de reversão, em favor Gustavo Matheus Silva dos Santos, Horlene Carvalho
Franco, Mariluz Carvalho dos Santos e Marizeth Rocha dos Santos (peça 4), encontram-se conformes
aos normativos regentes, podendo ser apreciados pela legalidade com o subsequente registro, nos
termos sugeridos pela unidade instrutiva.
3.
O ato inicial da pensão instituída por Antonio Paulo Murad em favor de seus pais, Murad
Nagib Murad e Adelia Baracat Murad, foi apreciado pela legalidade por este Tribunal via Acórdão
5906/2010 – TCU – 2ª Câmara (de minha relatoria), mesmo que não suficientemente demonstrada a
situação de dependência econômica de sua genitora, ainda casada (seu pai já preenchia os requisitos
necessários, em função de sua idade, então já com quase 100 anos), devido aos indícios consideráveis
de tal situação, bem como em função do longo tempo decorrido desde a emissão do ato e o momento
de sua apreciação (15 anos).
4.
O ato de alteração de sua pensão ora examinado (peça 2), em favor de sua irmã, Regina
Celia Murad, até poderia ser objeto de algum questionamento. Presente o entendimento do Supremo
Tribunal Federal (prolatado, em 1975, no âmbito do Mandado de Segurança 20.032/DF) de que “o
direito à percepção da pensão militar se regula pela lei vigente ao tempo em que se verificou o óbito do
militar, e o direito à reversão da pensão pela lei vigente à época do óbito da beneficiária da pensão”.
Nesse caso, mesmo que o instituidor haja falecido em 7/7/1995, enquanto ainda vigente o inc. V do art.
7º da Lei 3.765/1960, o falecimento da última beneficiária da ordem de prioridade anterior somente
ocorreu em 28/11/2013 (vide peça 11), quando não mais subsistia a possibilidade de reversão da
pensão para a irmã do ex-militar, tendo em vista a derrogação do correspondente dispositivo pela
Medida Provisória 2.215-10/2001.
5.
De todo modo, todavia, a consulta ao Sistema Sisobi revela a ocorrência do óbito da Sra.
Regina Celia Murad em 15/10/2019 (vide peça 12), configurando-se, portanto, a hipótese de aplicação
do art. 260, § 5º, do Regimento Interno desta Casa, no sentido de considerar tal ato prejudicado por
perda de objeto.
6.
Em relação ao ato constante da peça 3, em vista do falecimento do instituidor Sr. Denimar
Marques Carvalho em 10/5/2013, já na vigência da Medida Provisória 2.215-10/2001, que, mediante
alteração de redação do art. 7º da Lei 3.765/1960, estabeleceu que o pensionamento de mãe e pai
dependeria da comprovação de sua dependência econômica em relação ao militar, deveria ser
considerado ilegal, considerando a ausência nos autos de elemento que permita concluir com
segurança pela existência de tal vínculo entre o instituidor em questão e sua genitora, Delzuita
Rodrigues Marques Carvalho.
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7.
No entanto, em razão de que o ato de concessão inicial da pensão instituída por Denimar
Marques Carvalho em favor de Delzuita Rodrigues Marques Carvalho (peça 3) ingressou neste
Tribunal em 2/9/2015 e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso
Extraordinário 636.553, tal ato deve ser considerado tacitamente registrado em 2/9/2020.
8.
Considerando, ainda, o teor da decisão prolatada, em 4/12/2020, sobre os embargos de
declaração opostos ao acórdão exarado pelo STF sobre o referido RE 636.553 e que não transcorreu o
prazo fixado no art. 54 da Lei 9.784/1999, c/c o art. 260, § 2º, do Regimento Interno do TCU, restaria
configurada a hipótese de restituírem-se os autos à Sefip, para que desse imediato início aos
procedimentos destinados à revisão de ofício do ato em questão, em especial a oitiva do Ministério
Público e dos beneficiários, nos termos aprovados pelo Tribunal mediante Acórdão 122/2021 –
Plenário, Relator Ministro Walton Rodrigues.
9.
No entanto, tendo em conta a possibilidade de a Sra. Delzuita Rodrigues Marques
Carvalho vir a apresentar a competente documentação comprobatória de sua dependência econômica
em relação a seu falecido filho, entendo mais apropriado condicionar o procedimento da revisão de
ofício do ato da peça 3 à prévia realização de diligência junto ao Comando da 12ª Região Militar.
Dessa forma, proponho que o Tribunal aprove o Acórdão que ora submeto à deliberação
deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 5346/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo TC 013.348/2020-5.
2. Grupo II – Classe de Assunto: V – Pensão Militar.
3. Interessados: Delzuita Rodrigues Marques Carvalho, CPF 099.892.138-60;
Gustavo
Matheus Silva dos Santos, CPF 036.774.212-84; Horlene Carvalho Franco, 634.067.992-72; Iolanda
Rocha dos Santos, CPF 078.325.672-87; Mariluz Carvalho dos Santos, CPF 344.576.822-68; Marizeth
Rocha dos Santos, CPF 407.832.432-00; Regina Celia Murad, CPF 434.873.867-04.
4. Órgão/Entidade/Unidade: Comando do Exército.
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio 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 4 (quatro) atos de Pensão Militar, submetidos à
apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição
Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema Sisac,
na forma dos arts. 2º, caput e ins. VI, e 4º, caput, da Instrução Normativa TCU 55/2007,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara,
diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, ambos
da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em:
9.1. considerar legais os atos relativos às pensões militares instituídas por Julio Carvalho dos
Santos em favor de Gustavo Matheus Silva dos Santos, Horlene Carvalho Franco e Iolanda Rocha dos
Santos (peça 5 – inicial) e em favor de Gustavo Matheus Silva dos Santos, Horlene Carvalho Franco,
Mariluz Carvalho dos Santos e Marizeth Rocha dos Santos (peça 4 – reversão), autorizando-lhes o
registro, nos termos do § 1º do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas;
9.2. considerar, com fundamento no art. 260, § 5º, do Regimento Interno deste Tribunal,
prejudicado o ato nº 10003517-08-2014-000116-8 (peça 2), atinente ao ato de alteração de pensão de
Antônio Paulo Murad em favor de Regina Celia Murad, tendo em vista a perda de seu objeto;
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9.3. considerar tacitamente registrado, em 2/9/2020, o ato inicial de pensão de Denimar Marques
Carvalho em favor de Delzuita Rodrigues Marques Carvalho (ato nº 10003517-08-2014-000061-7);
9.4. encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal para que:
9.4.1. realize diligência junto ao Comando da 12ª Região Militar, com vistas a que, no prazo de
30 (trinta) dias, encaminhe a este Tribunal cópia de documentação que comprove a dependência
econômica da Sra. Delzuita Rodrigues Marques Carvalho em relação a seu falecido filho Denimar
Marques Carvalho, a fim de averiguar se estaria preenchido, em relação ao ato nº 10003517-08-2014000061-7, o requisito previsto no inc. II do art. 7º da Lei 3.765/1960, na redação a ele conferida pela
Medida Provisória 2.215-10/2001;
9.4.2. caso não obtida, por intermédio da medida saneadora indicada no subitem precedente, a
devida comprovação da dependência econômica indicada, adote, nos termos do subitem 9.2.1 do
Acórdão 122/2021 – TCU – Plenário, os procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício do
ato inicial de pensão de Denimar Marques Carvalho em favor de Delzuita Rodrigues Marques
Carvalho (ato nº 10003517-08-2014-000061-7); e
9.5. dar ciência desta deliberação aos interessados e ao Comando da 12ª Região Militar.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5346-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de
Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral
GRUPO II – CLASSE V – 1ª CÂMARA
TC 013.403/2020-6
Natureza: Pensão Militar.
Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica.
Interessados: Aracoeli Franco Pacheco, CPF 028.371.487-50 - Falecida; Clara Damous Pacheco,
CPF 252.341.702-25; Cristiane Cristine Pereira Pacheco Conde, CPF 429.709.702-87; Daniele
Cristine Pereira dos Santos Chalu Pacheco, CPF 659.096.232-49; Dayany Gomes de Sousa Passos,
CPF 032.155.261-07; Lana Cristina Costa Miranda, CPF 610.514.977-87; Regina de Fátima Costa
Miranda de Araújo, CPF 549.467.357-04; Rita de Cássia Costa Miranda, CPF 549.467.007-49; Vera
Lúcia Miranda da Silva, CPF 776.309.397-87; Zulmira Jorge, CPF 800.493.037-91.
Representação legal: não há.
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SUMÁRIO: PESSOAL. PENSÃO MILITAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EM TRÊS
ATOS. ATO DE REVERSÃO DE PENSÃO EM FAVOR DE IRMÃ, JÁ SOB A VIGÊNCIA DA MP
2.215-10/2001. ATOS ENVIADOS AO TCU HÁ MAIS DE CINCO ANOS. REVISÃO DE OFÍCIO
DE UM ATO. CIÊNCIA.
RELATÓRIO
Cuidam os autos de 4 (quatro) atos de Pensão Militar, submetidos à apreciação deste Tribunal
para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos esses
cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema Sisac, na forma dos arts. 2º, caput e
ins. VI, e 4º, caput, da Instrução Normativa TCU 55/2007.
2.
A unidade técnica, ao analisar os fundamentos legais das concessões bem como as
informações prestadas pelo órgão do controle interno, lavrou a instrução constante da peça 7, adiante
parcialmente transcrita, com eventuais ajustes de forma:
“INTRODUÇÃO
1. Trata-se de atos de Pensão, 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 de Apreciação e Registro de Atos de
Admissão e Concessões na forma do art. 2º, caput e incisos I a IV, e art. 4º, caput, da Instrução
Normativa TCU 55/2007.
EXAME TÉCNICO
Procedimentos aplicados
2. 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, em seus arts. 4º, § 2º, e 3º, § 3º, respectivamente, que os atos de pessoal disponibilizados por
meio do e-Pessoal devem ser submetidos à crítica automatizada do próprio sistema, com base em
parâmetros predefinidos.
3. Relativamente aos atos de admissão e concessão de aposentadoria, pensão e reforma, as
rotinas de crítica das informações cadastradas nos sistemas informatizados de coleta de atos foram
elaboradas e validadas levando-se em conta as peculiaridades desses atos. Os itens de verificação do
sistema compreendem prazos e fundamentos legais, assim como eventuais ocorrências de acumulação.
Tratam-se de verificações mais abrangentes, minuciosas e precisas do que aquelas que podem ser
realizadas por mãos humanas, proporcionando um nível de segurança ainda maior.
4. Além da crítica automatizada, há verificação humana adicional no caso de haver alertas do
sistema ou informações não formatadas, como esclarecimentos do gestor ou do controle interno.
Exame das Constatações
5. Em consulta realizada em sistemas externos disponibilizados ao TCU podemos verificar que
as beneficiárias Sras. ZULMIRA JORGE, CPF 800.493.037-91, LANA CRISTINA COSTA
MIRANDA, CPF 610.514.977-87, e REGINA DE FÁTIMA COSTA MIRANDA DE ARAÚJO, CPF
549.467.357-04, acumulam a pensão constante dos autos com um outro cargo ou um benefício.
Informamos que tal acumulação têm como base legal o Art. 29, incisos I e II, da Lei das Pensões
Militares – Lei 3765/1960 –, que permite a referida acumulação, observado o disposto no art. 37,
inciso XI, da Constituição Federal.
CONCLUSÃO
6. A abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam convicção de
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legalidade dos atos. Assim, cabe proposta no sentido de que sejam considerados legais, promovendolhes os registros.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
7. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1º, inciso V,
e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1º e 5º, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da
União, bem como art. 7º, § 4º da IN 78/2018, propõe-se considerar legal e conceder os registros dos
atos no presente processo.”
3.
Em seu pronunciamento regimental, o Ministério Público junto a esta Casa, neste ato
representado pelo Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé, manifestou-se de acordo com o
encaminhamento alvitrado pela Sefip (peça 9).
É o relatório.
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Cuidam os autos de 4 (quatro) atos de Pensão Militar, submetidos à apreciação deste
Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos
esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema Sisac, na forma dos arts. 2º,
caput e ins. VI, e 4º, caput, da Instrução Normativa TCU 55/2007.
2.
Os atos de concessão inicial das pensões instituídas por Roberto Luiz de Sousa Passos em
favor de Dayany Gomes de Sousa Passos (peça 3), por Rolando Chalu Pacheco em favor de Aracoeli
Franco Pacheco, Clara Damous Pacheco, Cristiane Cristine Pereira Pacheco Conde e Daniele Cristine
Pereira dos Santos Chalu Pacheco (peça 4 – ainda que diante da identificação do óbito da Sra. Aracoeli
Franco Pacheco, conforme peça 11) e por Sebastião Barreto Miranda em favor de Lana Cristina Costa
Miranda, Regina de Fátima Costa Miranda de Araújo, Rita de Cássia Costa Miranda e Vera Lúcia
Miranda da Silva (peça 5) encontram-se conformes aos normativos regentes e poderiam, em princípio,
ser apreciados pela legalidade com o subsequente registro, nos termos sugeridos pela unidade
instrutiva.
3.
De modo diverso, o ato de reversão da pensão de Roberto Jorge em favor de sua irmã,
Zulmira Jorge (peça 2), deveria ser objeto de algum questionamento. Presente o entendimento do
Supremo Tribunal Federal (prolatado, em 1975, no âmbito do Mandado de Segurança 20.032/DF) de
que “o direito à percepção da pensão militar se regula pela lei vigente ao tempo em que se verificou o
óbito do militar, e o direito à reversão da pensão pela lei vigente à época do óbito da beneficiária da
pensão”. Nesse caso, mesmo que o instituidor haja falecido em 31/10/1968, enquanto ainda vigente o
inc. V do art. 7º da Lei 3.765/1960, a possibilidade da presente reversão (com o falecimento do último
beneficiário da ordem de prioridade anterior) somente se verificou em 5/4/2008 (peça 2, p. 1), quando
não mais subsistia a possibilidade de concessão do benefício à irmã do ex-militar, tendo em vista a
derrogação do correspondente dispositivo pela Medida Provisória 2.215-10/2001.
4.
De todo modo, como os atos constantes destes autos (peças 2, 3, 4 e 5) ingressaram neste
Tribunal, respectivamente, em 13/7/2015, 8/9/2015, 31/8/2015 e 25/8/2015 e tendo em vista a tese
fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 636.553, tais atos
devem ser considerados tacitamente registrados, também respectivamente, em 13/7/2020, 8/9/2020,
31/8/2020 e 25/8/2020, sendo que não identifico prejuízos, quanto a isso, no que se refere aos atos de
concessão inicial de pensão instituídas por concessão inicial das pensões instituídas por Roberto Luiz
de Sousa Passos (peça 3), Rolando Chalu Pacheco (peça 4) e Sebastião Barreto Miranda (peça 5), em
razão do que já explanei anteriormente.
5.
No que se refere, no entanto, ao ato de reversão da pensão de Roberto Jorge em favor de
sua irmã, Zulmira Jorge (peça 2), considerando o teor da decisão prolatada, em 4/12/2020, sobre os
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embargos de declaração opostos ao acórdão exarado sobre o referido RE 636.553 e que não
transcorreu o prazo fixado no art. 54 da Lei 9.784/1999, c/c o art. 260, § 2º, do Regimento Interno do
TCU, necessário restituir os autos à Sefip, para que dê imediato início aos procedimentos destinados à
revisão de ofício do referido ato (ato nº 10714944-08-2009-000111-5), em especial a oitiva do
Ministério Público e da beneficiária, nos termos aprovados pelo Tribunal mediante Acórdão 122/2021
– Plenário, Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues.
Dessa forma, com as devidas vênias por divergir parcialmente das propostas apresentadas
pela unidade instrutiva, com que se pôs de acordo o MP/TCU, proponho que o Tribunal aprove o
Acórdão que ora submeto à deliberação deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 5347/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo TC 013.403/2020-6.
2. Grupo II – Classe V – Assunto: Pensão Militar.
3. Interessadas: Aracoeli Franco Pacheco, CPF 028.371.487-50 - Falecida; Clara Damous
Pacheco, CPF 252.341.702-25; Cristiane Cristine Pereira Pacheco Conde, CPF 429.709.702-87;
Daniele Cristine Pereira dos Santos Chalu Pacheco, CPF 659.096.232-49; Dayany Gomes de Sousa
Passos, CPF 032.155.261-07; Lana Cristina Costa Miranda, CPF 610.514.977-87; Regina de Fátima
Costa Miranda de Araújo, CPF 549.467.357-04; Rita de Cassia Costa Miranda, CPF 549.467.007-49;
Vera Lúcia Miranda da Silva, CPF 776.309.397-87; Zulmira Jorge, CPF 800.493.037-91.
4. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica.
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal
e de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de 4 (quatro) atos de Pensão Militar, submetidos à
apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição
Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema Sisac,
na forma dos arts. 2º, caput e ins. VI, e 4º, caput, da Instrução Normativa TCU 55/2007,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara,
diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, ambos
da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em:
9.1. considerar tacitamente registrados, em 13/7/2020 o ato de reversão da pensão instituída por
Roberto Jorge em favor de sua irmã Zulmira Jorge (ato nº 10714944-08-2009-000111-5), em 8/9/2020
o ato de concessão inicial da pensão instituída por Roberto Luiz de Sousa Passos em favor de Dayany
Gomes de Sousa Passos (ato nº 10714944-08-2014-000216-0), em 31/8/2020 o ato de concessão
inicial da pensão instituída por Rolando Chalu Pacheco em favor de Aracoeli Franco Pacheco, Clara
Damous Pacheco, Cristiane Cristine Pereira Pacheco Conde e Daniele Cristine Pereira dos Santos
Chalu Pacheco (ato nº 10714944-08-2011-000107-7) e em 25/8/2020 o ato de concessão inicial da
pensão instituída por Sebastião Barreto Miranda em favor de Lana Cristina Costa Miranda, Regina de
Fatima Costa Miranda de Araújo, Rita de Cassia Costa Miranda e Vera Lucia Miranda da Silva (ato nº
10714944-08-2011-000971-0);
9.2. encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal para, nos termos do subitem
9.2.1 do Acórdão 122/2021 – TCU – Plenário, a adoção dos procedimentos necessários com vistas à
revisão de ofício do ato de reversão da pensão instituída por Roberto Jorge em favor de sua irmã
Zulmira Jorge (ato nº 10714944-08-2009-000111-5); e
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9.3. dar ciência desta deliberação à Subdiretoria de Inativos e Pensionistas – Área Militar do
Comando da Aeronáutica.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5347-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de
Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral

GRUPO I – CLASSE V – 1ª CÂMARA
TC 013.531/2020-4
Natureza: Pensão Militar.
Órgão/Entidade/Unidade: Comando da Aeronáutica.
Interessadas: Hilda Pedroso Danzmann, CPF 954.894.100-78; Maria do Carmo Guedes, CPF
629.138.327-68; Martha de Assumpção Pereira, CPF 013.487.407-28; Nusa Lena Santana Cardoso,
CPF 186.913.077-49.
Representação legal: não há.
SUMÁRIO: PESSOAL. PENSÃO MILITAR. LEGALIDADE DE DOIS ATOS.
ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIOS EM UM ATO. ATO ENVIADO AO TCU HÁ
MAIS DE CINCO ANOS. AUTORIZAÇÃO PARA REVISÃO DE OFÍCIO, CONDICIONADA À
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA COM VISTAS A COLHER MANIFESTAÇÃO DE OPÇÃO
PELOS BENEFÍCIOS LEGALMENTE ACUMULÁVEIS, À VISTA DO DISPOSTO NO ART. 29
DA LEI 3.765/1960. CIÊNCIA.
RELATÓRIO
Cuidam os autos de 3 (três) atos de pensão militar, submetidos à apreciação deste Tribunal para
fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos esses
cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema Sisac, na forma dos arts. 2º, caput e
inc. VI, e 4º, caput, da Instrução Normativa TCU 55/2007.
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2.
A unidade técnica, ao analisar os fundamentos legais das concessões bem como as
informações prestadas pelo órgão do controle interno, lavrou a instrução constante da peça 6, adiante
parcialmente transcrita, com eventuais ajustes de forma:
“INTRODUÇÃO
1. Trata-se de atos de concessão de pensão militar às beneficiárias supracitadas, pensões estas
concedidas pelo Comando da Aeronáutica.
2. Os atos foram submetidos à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU) para fim de
registro, nos termos do 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 (Sisac), na forma dos arts. 2o, caput e inciso VI, e 4o, caput, da Instrução
Normativa – TCU 55/2007.
EXAME TÉCNICO
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. Em seus arts. 4o, §
2o, e 3o, § 3o, respectivamente, essas normas dispõem que os atos de pessoal disponibilizados por meio
do Sisac devem ser submetidos a crítica automatizada do próprio sistema, com base em parâmetros
predefinidos.
4. Relativamente aos atos de concessão de pensão militar, as rotinas de crítica das informações
cadastradas no Sisac foram elaboradas e validadas levando-se em conta as peculiaridades desses atos.
Os itens de verificação do sistema compreendem prazos e fundamentos legais, assim como eventuais
ocorrências de acumulação. Trata-se de verificações mais abrangentes, minuciosas e precisas do que
aquelas que podem ser realizadas por mãos humanas, proporcionando um nível de segurança ainda
maior.
5. Além da crítica automatizada, há verificação humana adicional no caso de haver alertas do
sistema ou informações não formatadas, como esclarecimentos do gestor ou do controle interno.
6. Por meio dos sistemas informatizados disponibilizados pelo TCU foi possível verificar que a
Sra. Nusa Lena Santana Cardoso, uma das beneficiárias da pensão instituída por Ivan de Faria
Drummond, recebe três benefícios: a presente pensão militar, uma aposentadoria e uma pensão pelo
Regime Geral da Previdência Social – RGPS.
7. O benefício previdenciário pelo RGPS é considerado para fins do disposto no mencionado art.
29 da Lei 3.765/1960, haja vista que, em se tratando de aposentadoria e pensão civil, quer seja
previdenciária quer estatutária, a acumulação de benefícios recebidos dos cofres públicos deve ser
entendida de maneira restritiva.
8. O TCU, por meio do Acórdão 3653/2011 – TCU – 2ª Câmara, da relatoria do Ministro
Substituto André de Carvalho, considerou que o benefício do Regime Geral da Previdência Social
também deve ser considerado para fins do disposto no art. 29 da Lei 3.765/1960. Eis excerto do Voto
condutor dessa deliberação:
‘5. Ocorre que, no que diz respeito à pensão militar, a redação original do art. 29 da Lei n. 3.765,
de 4/5/1960, prevê a acumulação de duas pensões militares ou de uma pensão militar com proventos
de disponibilidade, reforma, vencimentos, aposentadoria ou pensão proveniente de um único cargo
civil.
6. E, com base em precedentes dos Tribunais Regionais Federais, verifica-se que o benefício
previdenciário do INSS é considerado para fins do disposto no mencionado art. 29 da Lei nº 3.765, de
1960, haja vista que, em se tratando de pensão civil, quer seja previdenciária, quer estatutária, a
acumulação de benefícios recebidos dos cofres públicos deve ser entendida de maneira restritiva
(v. Apelação Cível nº 2005.33.000084718 – TRF 1ª Região e Apelação em Mandado de Segurança
70012 – TRF 2ª Região, fl. 23).’
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9. Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme as seguintes
ementas no AgRg no REsp 989802/RJ e no REsp 1434168/RS:
‘ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MILITAR.
PENSÃO DE FILHA. ART. 29 DA LEI Nº 3.765/1960. REDAÇÃO ORIGINAL.
APLICABILIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. ACUMULAÇÃO COM DUAS PENSÕES
PREVIDENCIÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DE COTA-PARTE ATÉ EVENTUAL
OPÇÃO DA INTERESSADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o regramento do direito à pensão
por morte há de ser feito com base na lei vigente à época do óbito do instituidor.
2. Para afastar a acumulação ilegal de benefícios, deve-se suspender a cota-parte da pensão
militar até que a interessada renuncie a uma das pensões previdenciárias, se esta for sua opção.’
10. Assim, a acumulação de mais de dois benefícios pela interessada não merece prosperar, razão
pela qual o ato NC 10714944-08-2014-000381-7 poderá ser considerado ilegal.
11. Cabe salientar, no entanto, que a interessada poderá optar, a qualquer tempo, pelo
recebimento do benefício relativo à pensão militar, contanto que comprove seu respectivo
enquadramento na disposição do art. 29 da Lei 3.765/1960, escolhendo apenas os benefícios
legalmente acumuláveis.
12. No que concerne ao recebimento de benefícios pelas demais interessadas, importa informar
que, em consulta aos sistemas disponibilizados para o TCU, não foram constatadas acumulações das
aludidas pensões com cargos, funções e outros benefícios previdenciários que pudessem macular os
atos de concessão em comento.
13. A beneficiária Maria do Carmo Guedes acumula a pensão militar com uma aposentadoria
pelo Regime Próprio da Previdência Social, enquanto que Martha de Assunpção Pereira acumula o
benefício com uma aposentadoria pelo RGPS. A interessada Hilda Pedroso Danzmann recebe apenas o
benefício em exame.
14. Observa-se que as situações descritas encontram amparo legal no Art. 29, incisos I e II, da
Lei das Pensões Militares, que permite as aludidas acumulações, observado o disposto no art. 37,
inciso XI, da Constituição Federal.
15. Quanto ao ato de concessão de pensão militar instituída por Ivan Pereira, foi identificado no
formulário Sisac que a data de vigência da pensão (23/2/2011) é anterior ao óbito do instituidor
(23/12/2011).
16. Todavia, por meio de consulta ao sistema SISOBI foi possível verificar que o falecimento do
instituidor da pensão de fato ocorreu no dia 23/2/2011. Assim, cabe determinação a esta Secretaria
para que promova o ajuste na data do óbito no formulário de concessão da pensão militar em comento,
haja vista que se trata de erro de digitação.
17. Importa informar que também ocorreu erro de digitação no formulário Sisac do ato
concessório da pensão instituída por Ivan de Faria Drummond, haja vista que o posto do militar era de
Tenente-Coronel e no campo do formulário ‘Posto/Graduação Base para Cálculo’ foi consignado
‘Major’. Assim, cumpre determinar a esta Secretaria que retifique no respectivo formulário o campo
em questão.
18. Por fim vale lembrar que cabe dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente
recebidas de boa-fé pela beneficiária Nusa Lena Santana Cardoso, consoante o disposto no Enunciado
106 da Súmula da Jurisprudência do TCU.
CONCLUSÃO
19. A abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam convicção de
ilegalidade do ato de concessão da pensão instituída por Ivan de Faria Drummond. Assim, cabe
proposta no sentido de que seja considerado ilegal, negando-lhe o registro, cumprindo dispensar o

839
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé por Nusa Lena Santana Cardoso,
consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU.
20. Ainda, em relação à pensionista citada, cabe esclarecer que a interessada poderá optar, a
qualquer tempo, pelo recebimento do benefício relativo à pensão militar, contanto que comprove seu
respectivo enquadramento na disposição do art. 29 da Lei 3.765/1960, escolhendo apenas os benefícios
legalmente acumuláveis.
21. Quanto aos demais atos constantes neste processo cabe proposta no sentido de que sejam
considerados legais, sendo que em relação ao ato concessão de pensão militar instituída por Ivan
Pereira cumpre determinar a esta Secretaria para que promova o ajuste na data do óbito constante no
formulário de concessão da pensão militar, haja vista que se trata de erro de digitação.
22. Além disso, também cabe determinar à Sefip que retifique no formulário Sisac do ato de
concessão da pensão militar instituída por Ivan de Faria Drummond o campo referente
‘Posto/Graduação Base para Cálculo’ para ‘Tenente-Coronel’.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
23. 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 e 5º, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da
União, bem como art. 7º, § 4º da IN 78/2018, propõe-se:
a) considerar ilegal o ato de concessão de pensão militar instituída por Ivan de Faria Drummond,
recusando o respectivo registro;
b) considerar legais os demais atos de concessão constantes neste processo, promovendo os
respectivos registros;
c) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé por Nusa Lena
Santana Cardoso, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU;
d) determinar à Subdiretoria de Inativos e Pensionistas do Comando da Aeronáutica que:
d.1) no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência da deliberação que vier a ser proferida,
abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado a Nusa Lena Santana Cardoso,
sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262,
caput, do Regimento Interno/TCU;
d.2) dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação do inteiro
teor da deliberação que vier a ser proferida a Nusa Lena Santana Cardoso, notadamente no que diz
respeito ao direito de opção pelos benefícios legalmente acumuláveis, encaminhando a este Tribunal,
no prazo de 30 dias, comprovante da referida ciência;
d.3) alerte à interessada citada nos subitens anteriores que o efeito suspensivo proveniente da
interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos
indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos;
e) determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que:
e.1) retifique no formulário Sisac do ato de concessão da pensão militar instituída por Ivan
Pereira o campo referente à data do óbito para ‘17/6/2014’;
e.2) retifique no formulário Sisac do ato de concessão da pensão militar instituída por Ivan de
Faria Drummond o campo referente ‘Posto/Graduação Base para Cálculo’ para ‘Tenente-Coronel’; e
e.2) monitore o cumprimento das medidas indicadas no subitem 23.d) supra, representando a este
Tribunal, caso necessário.”
3.
Em seu pronunciamento regimental, o Ministério Público junto a esta Casa, neste ato
representado pelo Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé, manifestou-se de acordo com o
encaminhamento alvitrado pela Sefip (peça 8).
É o relatório.
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PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Cuidam os autos de 3 (três) atos de Pensão Militar, submetidos à apreciação deste Tribunal
para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos esses
cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema Sisac, na forma dos arts. 2º, caput e
inc. VI, e 4º, caput, da Instrução Normativa TCU 55/2007.
2.
As pensões instituídas por Ivan Pereira em favor de Martha de Assumpção Pereira (peça 3)
e por Ivo Danzmann em favor de Hilda Pedroso Danzmann (peça 4) encontram-se conformes aos
normativos regentes, podendo ser apreciadas pela legalidade com o subsequente registro, nos termos
sugeridos pela unidade instrutiva.
3.
Já no que tange ao ao ato de instituição da pensão de Ivan de Faria Drummond em favor de
Ana Maria do Carmo Guedes e Nusa Lena Santana Cardoso (peça 2), concordo com a sinalização da
unidade instrutiva quanto à existência de ilegalidade, tendo em vista a identificação de que a Sra. Nusa
Lena Santana Cardoso, além da referida pensão militar, também perceberia outros dois benefícios, a
saber, uma aposentadoria e uma pensão pelo Regime Geral da Previdência Social – RGPS.
4.
No entanto, tendo em vista que o ato de concessão inicial da pensão instituída por Ivan de
Faria Drummond em favor de Ana Maria do Carmo Guedes e Nusa Lena Santana Cardoso (peça 2)
ingressou neste Tribunal em 22/10/2015 e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
do Recurso Extraordinário 636.553, tal ato deve ser considerado tacitamente registrado em
22/10/2020.
5.
Considerando, ainda, o teor da decisão prolatada, em 4/12/2020, sobre os embargos de
declaração opostos ao acórdão exarado pelo STF sobre o referido RE 636.553 e que não transcorreu o
prazo fixado no art. 54 da Lei 9.784/1999, c/c o art. 260, § 2º, do Regimento Interno do TCU, restaria
configurada a hipótese de restituírem-se os autos à Sefip, para que desse imediato início aos
procedimentos destinados à revisão de ofício do ato em questão, em especial a oitiva do Ministério
Público e dos beneficiários, nos termos aprovados pelo Tribunal mediante Acórdão 122/2021 –
Plenário, Relator Ministro Walton Rodrigues.
6.
No entanto, tendo em conta a possibilidade de que o ato em questão possa ser saneado caso
a Sra. Nusa Lena Santana Cardoso apresente, à vista do disposto no art. 29 da Lei 3.765/1960,
manifestação de opção pelos benefícios legalmente acumuláveis, entendo mais apropriado condicionar
o procedimento da revisão de ofício do ato da peça 2 à prévia realização de diligência junto à
Subdiretoria de Inativos e Pensionistas do Comando da Aeronáutica.
7.
Também acolho, por fim, as propostas de retificações de registros junto ao Sisac atinentes
aos atos constantes das peças 2 e 3, ainda que ajustando, no item 23.e.1, a data do óbito para
“23/2/2011”.
Dessa forma, proponho que o Tribunal aprove o Acórdão que ora submeto à deliberação
deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 5348/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo TC 013.531/2020-4.
2. Grupo I – Classe V – Assunto: Pensão Militar.
3. Interessadas: Hilda Pedroso Danzmann, CPF 954.894.100-78; Maria do Carmo Guedes, CPF
629.138.327-68; Martha de Assumpção Pereira, CPF 013.487.407-28; Nusa Lena Santana Cardoso,
CPF 186.913.077-49.
4. Órgão/Entidade/Unidade: Comando da Aeronáutica.
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
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6. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio 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 3 (três) atos de Pensão Militar, submetidos à
apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição
Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema Sisac,
na forma dos arts. 2º, caput e inc. VI, e 4º, caput, da Instrução Normativa TCU 55/2007,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara,
diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, ambos
da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em:
9.1. considerar legais os atos constantes das peças 3 e 4, relativos às pensões militares em favor
das Sras. Martha de Assumpção Pereira e Hilda Pedroso Danzmann, autorizando-lhes o registro, nos
termos do § 1º do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas;
9.2. considerar tacitamente registrado, em 22/10/2020, o ato inicial de pensão de Ivan de Faria
Drummond em favor de Maria do Carmo Guedes e Nusa Lena Santana Cardoso (ato nº 10714944-082014-000381-7);
9.3. encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal para que:
9.3.1. realize diligência junto à Subdiretoria de Inativos e Pensionistas do Comando da
Aeronáutica, com vistas a que colha, da Sra. Nusa Lena Santana Cardoso, manifestação de opção pelos
benefícios legalmente acumuláveis, tendo em vista a indevida configuração, à vista do disposto no art.
29 da Lei 3.765/1960, de triplo benefício por meio do ato nº 10714944-08-2014-000381-7,
encaminhando a resposta obtida a este Tribunal – acompanhada da competente documentação
comprobatória –, ou informando a ausência de resposta, no prazo de 30 (trinta) dias;
9.3.2. caso não obtida, por intermédio da medida saneadora indicada no subitem precedente, a
devida comprovação da opção resolutória da indevida triplicidade de benefícios, adote, nos termos do
subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021 – TCU – Plenário, os procedimentos necessários com vistas à
revisão de ofício do ato inicial de pensão de Ivan de Faria Drummond em favor de Maria do Carmo
Guedes e Nusa Lena Santana Cardoso (ato nº 10714944-08-2014-000381-7);
9.3.3. retifique no formulário Sisac do ato de concessão da pensão militar instituída por Ivan
Pereira (ato nº 10714944-08-2012-000205-0) o campo referente à data do óbito do instituidor para
“23/2/2011”;
9.3.4. retifique no formulário Sisac do ato de concessão de pensão militar instituída por Ivan de
Faria Drumond (ato nº 10714944-08-2014-000381-7) o campo referente a “Posto/Graduação Base para
Cálculo” para “Tenente-Coronel”; e
9.4. dar ciência desta deliberação às interessadas e à Subdiretoria de Inativos e Pensionistas do
Comando da Aeronáutica.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5348-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro que alegou impedimento na Sessão: Jorge Oliveira.
13.3. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.4. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de
Oliveira.
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(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral

GRUPO II – CLASSE V – 1ª CÂMARA
TC 016.337/2019-0
Natureza: Aposentadoria.
Órgão/Entidade: Gerência Executiva do INSS em Marília/SP.
Interessados: Gilza Tranquilino de Souza, CPF 074.420.068-76; Hélio Vicente Canalli, CPF
825.017.858-00; Hiroshi Yamada, CPF 334.480.358-15; Ivan José Benatto, CPF 538.630.118-72;
Luzimara Rodrigues Palhas, CPF 015.198.218-08; Marcello Colombo Filho, CPF 824.615.548-20;
Maria Aparecida Pereira Dias, CPF 015.671.728-06.
Representação legal: não há.
SUMÁRIO: APOSENTADORIA. UM ATO DE ALTERAÇÃO DE APOSENTADORIA CUJO
ATO INICIAL AINDA NÃO FOI ENCAMINHADO AO TCU. DESTAQUE. CONSTITUIÇÃO DE
APARTADO PARA DELIBERAÇÃO EM CONJUNTO. DOIS ATOS COM TEMPO DE
SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO INSUFICIENTE PARA A APOSENTADORIA SOB O
FUNDAMENTO INVOCADO. LEGALIDADE DE QUATRO ATOS. ILEGALIDADE E
NEGATIVA DE REGISTRO EM RELAÇÃO A DOIS ATOS. DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA.
RELATÓRIO
Cuidam os autos de 7 (sete) atos de aposentadoria, submetidos à apreciação deste Tribunal para
fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos esses
cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema de Apreciação e Registro de Atos de
Admissão e Concessões (Sisac), na forma dos arts. 2º, caput e incs. I a VI, e 4º, caput, da Instrução
Normativa TCU 78/2018.
2.
A unidade técnica, tendo por base as críticas automatizadas promovidas pelo próprio Sisac
(peça 10, p. 1/4) e, segundo afirmou, sua coincidência com o entendimento do Controle Interno,
apresentou propostas uniformes (peça 10, p. 6, e peça 11) no sentido de que os atos em questão fossem
considerados legais e registrados.
3.
Em seu pronunciamento regimental, no entanto, o Ministério Público junto a esta Casa,
neste ato representado pelo Procurador Rodrigo Medeiros de Lima, manifestou divergência parcial em
relação às conclusões e propostas da unidade técnica, nos seguintes termos (peça 13):
“Trata-se de processo consolidado com 7 atos de aposentadorias concedidas pela Gerência
Executiva do INSS – Marília/SP.
2. Após aplicação das críticas automáticas, a Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) propôs
a legalidade e registro de todos os atos (peças 10-11).
***
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3. Observa-se que o ato de peça 3 trata de alteração da aposentadoria de Hiroshi Yamada. Ocorre
que o ato inicial da concessão ainda não foi apreciado e não está na base do Sisac/e-Pessoal. Na base
de dados existe outro ato de alteração em nome do interessado, em cadastramento pelo órgão, onde
consta o ato inicial em anexo, com a informação de que estaria no controle interno desde 11/2/2014
(peça 12, p. 11-19).
4. A jurisprudência deste Tribunal consolidou-se no sentido de que o ato de alteração deve ser
apreciado após ou conjuntamente com a concessão inicial da aposentadoria, uma vez que a alteração
possui natureza acessória à concessão inicial (Acórdãos 1457/2015 e 7771/2014, ambos da 2ª Câmara).
5.
Além disso, este Tribunal já decidiu que a ausência de registro do ato inicial de concessão
de aposentadoria, por si só, impede o registro de ato de alteração posterior, pois o benefício
previdenciário ainda não se aperfeiçoou no âmbito do TCU (Acórdão 6120/2017 – 1ª Câmara).
6. Portanto, o ato inicial da aposentadoria de Hiroshi Yamada deve ser analisado juntamente com
o ato de alteração autuado neste processo. Todavia, considerando que o ato inicial não está na base do
e-Pessoal, este representante do Ministério Público de Contas da União opina por que o Tribunal
expeça determinação ao órgão jurisdicionado para que cadastre imediatamente esse ato no e-Pessoal e
o disponibilize para apreciação do TCU, nos termos do art. 7º da Instrução Normativa-TCU 78/2018.
***
7. O ato de peça 7 trata da concessão inicial da aposentadoria de Marcello Colombo Filho. No
Formulário consta a informação de que ele foi admitido em 16/8/1984 e que a vigência da
aposentadoria se deu em 15/4/2013. Essas informações também se encontram disponíveis no sistema
Siapenet (p. 1-3 da peça 12). Ocorre que, no Formulário, o tempo de serviço informado (no cargo e na
carreira) é de 33 anos, 5 meses e 22 dias, divergindo do lapso entre ingresso no órgão e a
aposentadoria (28 anos, 8 meses e 9 dias).
8. Considerando o tempo de 28 anos, 8 meses e 9 dias somados aos 29 dias prestados em órgão
estadual/DF, 2 anos, 11 meses e 15 dias em órgão municipal, 1 ano de licença-prêmio não gozada e 4
meses para tratamento da própria saúde (total de 33 anos e 13 dias), o interessado não atende ao
requisito de 35 anos de tempo de serviço do art. 3° da EC 47/2005, que fundamentou seu benefício.
Ele também não atendia o requisito de idade, visto que, na data da aposentadoria, em 15/4/2013,
contava com 59 anos, 5 meses e 23 dias, de idade. Deste modo, o ato de aposentadoria de Marcello
Colombo Filho deve ser considerando ilegal, negando-se o registro.
***
9. O ato de peça 5 trata da alteração da aposentadoria de Ivan Jose Benatto para integralizar seus
proventos com base nos arts. 186, inciso III, alínea ‘a’ e 192, inciso I, da Lei 8.112/1990. No
Formulário consta a informação de que ele foi admitido em 27/5/1968 e que a vigência da
aposentadoria se deu em 21/12/1992. Essas informações também se encontram disponíveis no sistema
Siapenet (p. 8-10 da peça 12). Ocorre que, no Formulário, o tempo de serviço no órgão (no campo
‘Discriminação dos Tempos de Serviço e Averbações’) informado é de 29 anos, 2 meses e 17 dias,
divergindo do lapso entre ingresso no órgão e a aposentadoria (24 anos, 7 meses e 4 dias). Esse foi o
tempo informado no campo ‘Tempo no Cargo’ no formulário.
10. Considerando o tempo de 24 anos, 7 meses e 4 dias somados aos 4 anos, 10 meses e 17 dias
de empresa privada, 1 mês e 8 dias de tempo militar, 2 anos de licença-prêmio não gozada, 3 meses e
10 dias para tratamento da própria saúde e 1 ano, 7 meses e 28 dias de licença saúde CLT (total de 33
anos, 5 meses e 27 dias), o interessado não atende ao requisito de 35 anos de tempo de serviço do art.
186 da Lei 8.112/1990, que fundamentou seu benefício. Deste modo, o ato de aposentadoria de Ivan
Jose Benatto deve ser considerando ilegal, negando-se o registro.
***
11. Como os atos ora questionados foram enviados ao TCU em 27/5/2019 (peças 5 e 7),
portanto, há menos de cinco anos, está dispensada a necessidade de realização de oitiva prévia dos
interessados, nos termos do entendimento firmado pelo Acórdão 587/2011-Plenário.
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12. Quanto aos atos de peças 2, 4, 6 e 8, que tratam, respectivamente, das aposentadorias de
Gilza Tranquilino de Souza, Hélio Vicente Canalli, Luzimara Rodrigues Palhas e Maria Aparecida
Pereira Dias, anuímos à proposta da Sefip de legalidade e concessão dos respectivos registros.”
É o relatório.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Tratam os autos de 7 (sete) atos de Aposentadoria submetidos à apreciação deste Tribunal
para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos esses
cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema de Apreciação e Registro de Atos de
Admissão e Concessões (Sisac), na forma dos arts. 2º, caput e incs. I a VI, e 4º, caput, da Instrução
Normativa TCU 78/2018.
2.
Os atos de concessão inicial de aposentadoria a Gilza Tranquilino de Souza (peça 2), Hélio
Vicente Canalli (peça 4), Luzimara Rodrigues Palhas (peça 6) e Maria Aparecida Pereira Dias (peça 8)
encontram-se conformes aos normativos regentes e podem ser apreciados pela legalidade com o
subsequente registro, nos termos sugeridos pela unidade instrutiva e ratificados pelo Parquet
especializado.
3.
Com as vênias de estilo ao posicionamento da unidade instrutiva, no entanto, acompanho a
ponderação do MP/TCU, quanto à impossibilidade de ora promover-se a apreciação do ato de
alteração da aposentadoria de Hiroshi Yamada (peça 3), tendo em vista a ausência de registro do ato
inicial de seu benefício (conforme entendimento explicitado no Acórdão 6120/2017 – TCU – 1ª
Câmara, Relator Walton Rodrigues), sendo que este Tribunal exige que o ato de alteração somente
possa ser apreciado após ou conjuntamente com a respectiva concessão inicial (cfe. Acórdãos
1457/2015, Relatora Ministra Ana Arraes e 7771/2014, de minha relatoria, ambos da 2ª Câmara).
Adequado, então, o destaque do ato com vistas à realização de diligência, a fim de que a Gerência
Executiva do INSS em Marília/SP adote providências no sentido de encaminhar a esta Casa o ato de
concessão inicial da aposentadoria ao interessado (ato nº 10263071-04-2014-000003-8 – peça 12, p.
16/19), sendo meu entendimento de que também deva ser objeto de tal medida saneadora o ato de
alteração do benefício com início de vigência em 16/1/2014 (ato nº 1170/2019 – peça 12, p. 11/14), já
que anterior ao constante da peça 3, devendo os três atos serem apreciados em conjunto.
4.
Divirjo, igualmente, das conclusões da Sefip e, uma vez mais, acompanho o entendimento
do quanto à irregularidade do ato de concessão inicial da aposentadoria de Marcello Colombo Filho
(peça 7), tendo em vista o não atendimento do tempo de serviço/contribuição previsto no art. 3º da EC
47/2005, e do ato de alteração da aposentadoria de Ivan José Benatto para integralizar seus proventos
(peça 5), dado o não atendimento do requisito do tempo de serviço previsto no art. 186 da Lei
8.112/1990.
5.
Considerando tratarem-se de ilegalidades relacionadas a processos de concessão, perfilho o
entendimento de que o julgamento proposto não implica a obrigatoriedade de ressarcimento das
importâncias indevidamente recebidas de boa-fé, até a data do conhecimento desta deliberação pelo
órgão concedente, razão pela qual julgo aplicável o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do
deste Tribunal.
6.
Ressalto que todos os atos de aposentadoria constantes destes autos foram disponibilizados
ao TCU há menos de 5 (cinco) anos, não lhes sendo aplicável, assim, a nova orientação do STF
consubstanciada no RE 636.553/RS.
Diante do exposto, ao acolher a proposta alvitrada pela unidade técnica instrutiva com os
ajustes sugeridos pelo representante do Ministério Público, manifesto-me por que o Tribunal aprove o
Acórdão que ora submeto à deliberação deste Colegiado.
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ACÓRDÃO Nº 5349/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo TC 016.337/2019-0.
2. Grupo II – Classe V – Assunto: Aposentadoria.
3. Interessados: Gilza Tranquilino de Souza, CPF 074.420.068-76; Hélio Vicente Canalli, CPF
825.017.858-00; Hiroshi Yamada, CPF 334.480.358-15; Ivan José Benatto, CPF 538.630.118-72;
Luzimara Rodrigues Palhas, CPF 015.198.218-08; Marcello Colombo Filho, CPF 824.615.548-20;
Maria Aparecida Pereira Dias, CPF 015.671.728-06.
4. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do INSS em Marília/SP.
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
7. Unidade Técnica:Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e
de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de 7 (sete) atos de Aposentadoria, submetidos à
apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição
Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema de
Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões (Sisac), na forma dos arts. 2º, caput e incs. I
a VI, e 4º, caput, da Instrução Normativa TCU 78/2018,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara,
diante das razões expostas pelo Relator, em:
9.1. considerar legais os atos constantes das peças 2, 4, 6 e 8, relativos, respectivamente, às
concessões iniciais de aposentadoria a Gilza Tranquilino de Souza (ato nº 10263071-04-2015-0000103), Hélio Vicente Canalli (ato nº 10263071-04-2015-000004-9), Luzimara Rodrigues Palhas (ato nº
10263071-04-2017-000006-0) e Maria Aparecida Pereira Dias (10263071-04-2012-000026-1),
autorizando-lhes o registro, nos termos do § 1º do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de
Contas;
9.2. considerar ilegais os atos constantes da peça 5 (ato nº 10263071-04-2016-000001-7),
relativo à alteração da aposentadoria de Ivan Jose Benatto, e 7 (ato nº 10263071-04-2013-000023-0),
atinente à concessão inicial da aposentadoria de Marcello Colombo Filho, negando-lhes o registro
correspondente, nos termos do § 1º do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas;
9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência deste
Acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU;
9.4. determinar à Gerência Executiva do INSS em Marília/SP que:
9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, comunicando ao TCU, no
prazo de 15 dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno do
TCU, do art. 8º, caput, da Resolução-TCU 206/2007 e do art. 19, caput, da Instrução Normativa-TCU
78/2018;
9.4.2. emita novos atos de aposentadoria, livres da irregularidade apontada, submetendo-os ao
TCU, no prazo de trinta dias, consoante os arts. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3º, da
Instrução Normativa TCU 78/2018;
9.4.3. informe aos interessados nas aposentadorias consideradas ilegais que, no caso de não
provimento de recursos eventualmente interpostos, deverão ser repostos os valores recebidos após a
ciência deste Acórdão pela Gerência Executiva do INSS em Marília/SP;
9.4.4. comunique imediatamente aos interessados o teor desta deliberação, encaminhando ao
TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante das respectivas datas de ciência, nos termos do art. 4º,
§ 3º, da Resolução-TCU 170/2004;
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9.5. destacar o ato constante da peça 3 (ato nº 10263071-04-2017-000004-4), relativo à alteração
da aposentadoria de Hiroshi Yamada, constituindo-se apartado, para apreciação em conjunto com os
atos inicial e de alteração anterior que se encontram na base dados do sistema Sisac/e-Pessoal (atos nºs
10263071-04-2014-000003-8 e 1170/2019), ainda pendentes de encaminhamento ao Tribunal;
9.6. realizar diligência junto à Gerência Executiva do INSS em Marília/SP, com vistas a que, no
âmbito do apartado referido no item precedente, no prazo de 30 (trinta) dias, adote as providências
necessárias com vistas ao encaminhamento a este Tribunal, nos moldes preconizados no caput do art.
4º da Instrução Normativa TCU 78/2018, dos atos relativos à concessão inicial de aposentadoria a
Hiroshi Yamada e à alteração desse benefício com início de vigência em 16/1/2014, ao que consta
registrados, no sistema Sisac/e-Pessoal, sob os nºs 10263071-04-2014-000003-8 e 1170/2019;
9.7. determinar à Sefip que:
9.7.1. verifique a implementação das medidas determinadas nos itens 9.4.1 a 9.4.4 supra; e
9.7.2. arquive os presentes autos, cumpridos os termos deste Acórdão.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5349-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de
Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral

GRUPO I – CLASSE II – 1ª CÂMARA
TC 021.240/2016-7
Natureza: Tomada de Contas Especial
Órgão/Entidade/Unidade: Núcleo de Resgate e Preservação da Cultura Afro-Brasileira/OMIDUDU ARTES
Responsáveis: Bartolomeu Dias da Cruz (CPF: 125.931.335-20) e Núcleo de Resgate e
Preservação da Cultura Afro-Brasileira/OMI - DUDU ARTES (CNPJ: 04.699.665/0001-96)
Representação legal: Narlison Borges de Sales (CPF 237.288.335-68)
SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONVÊNIO. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULAR
APLICAÇÃO DOS RECURSOS. CITAÇÃO. REVELIA. CONTAS IRREGULARES. DÉBITO. MULTA.
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RELATÓRIO
A SecexTCE elaborou a instrução de mérito à peça 82, transcrita a seguir, a qual recebeu a
aprovação dos dirigentes daquela unidade técnica.
“INTRODUÇÃO
Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Cultural Palmares do
Ministério da Cultura-FCP/MINC, em desfavor do Sr. Bartolomeu Dias da Cruz, Diretor-Presidente do
Núcleo de Resgate e Preservação da Cultura Afro-Brasileira/OMI-DUDU ARTES (gestão 2006/2011),
em virtude da não apresentação da documentação exigida para a prestação de contas do Convênio
42/2006 (Siafi 577590), cujo objeto era a realização de parte do Projeto Cultura Afro-Brasileira em
Salvador: registro, intercâmbio e mobilização (peça 1, p. 84-106).
HISTÓRICO
2.
De início, informa-se que este processo foi objeto de quatro instruções técnicas
minuciosamente empreendidas pela Secex-BA, conforme a seguir discriminado:
a) Peça 5: análise inicial com proposta de citação;
b) Peça 17: análise com proposta de diligência para obtenção de endereços dos
responsáveis;
c) Peça 50: análise de mérito acerca da revelia dos responsáveis (irregularidade, débito, e
multa do art. 57, da LOTCU);
d) Peça 64: reanálise inicial da prestação de contas do convênio, encaminhada ao TCU por
determinação do Relator, em acolhimento de proposta do MPTCU – proposta de citação.
3.
Nesta oportunidade, já se encontrando o processo na Secex-TCE, examina-se os
desdobramentos da omissão dos responsáveis em face da citação que lhes foi endereçada por
derradeiro (peças 67, 68, 69 e 72).
4.
No intuito de sistematizar as diversas peças instrutórias, em especial aquela aonde a SecexBA efetivamente examina a prestação de contas (peça 64), serão sintetizados os principais fatos
processuais nelas destacados, reproduzindo-se os excertos considerados essenciais à conclusão desta
etapa processual.
HISTÓRICO
5.
O Convênio 042/2006 foi celebrado em 20/12/2006, pelo valor de R$ 262.290,00, sendo
R$ 238.440,00 à conta do concedente, e R$ 23.850,00 provenientes da contrapartida do convenente.
Os recursos foram transferidos por meio da Ordem Bancária 2006OB901238, de 27/12/2006, no valor
de R$ 238.440,00 (peça 1, p.124).
6.
A vigência original do ajuste foi de 20/12/2006 até 31/3/2007, sendo prorrogada até
30/7/2007, por força do Primeiro Termo Aditivo (peça 1, p. 159-161), celebrado para estender em 60
(sessenta) dias o prazo para a apresentação da prestação de contas.
7.
Expirado o prazo de vigência e não tendo sido apresentada a prestação de contas, a
Entidade foi comunicada acerca do registro de sua inadimplência no SIAFI, e instada a apresentar a
prestação de contas final do convênio, ou devolver os recursos recebidos, por meio do Ofício
180/2007-GAB/PRESI/FCP/MinC, de 30/10/2007 (peça 1, p.195-197).
8.
Embora não conste dos autos a documentação encaminhada pela convenente a título de
prestação de contas final do convênio, a Secex-BA fez menções à sua entrega, bem como aos pareceres
técnicos e financeiros que acerca dela foram emitidos.
9.
Quanto à execução física do convênio, a prestação de contas foi analisada conclusivamente
pela Nota Técnica 32/2012, de 22/6/2012, que a aprovou parcialmente, em vista das glosas realizadas
nas despesas não comprovadas, no valor histórico de R$ 60.380,00 (peça 1, p.278-282).
10. Por sua vez, o Parecer Financeiro 50/2015/CCONV, de 6/7/2015 (peça 1, p.332-338),
concluiu propondo a não aprovação da prestação de contas final do convênio, pelo valor total
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repassado de R$ 238.440,00, em razão de não terem sido saneadas as pendências quanto às despesas
não comprovadas, e nem tampouco recolhido o débito apurado. A Presidente da Fundação Palmares,
nos termos do Despacho 255/GAB, de 4/9/2015 (peça 1, p.354), não aprovou a prestação de contas do
convênio pela totalidade dos recursos repassados, no valor de R$ 238.440,00, e autorizou a instauração
da TCE.
11. O fundamento para a instauração da Tomada de Contas Especial, conforme apontado no
Relatório de TCE nº 14/2015/TCE/FCP/MinC (peça 2, p. 14-24), foi a não apresentação da
documentação exigida para a prestação de contas do Convênio 42/2006 (peça 2, p. 22). O Tomador de
Contas concluiu pela imputação do débito ao Sr. Bartolomeu Dias da Cruz, no valor correspondente à
totalidade dos recursos repassados à Entidade (R$ 238.440,00 – valor histórico).
12. O Relatório de Auditoria nº 139/2016, da Controladoria-Geral da União (peça 2, p.40-44),
ratificou o posicionamento do Tomador de Contas, apesar de ter ressalvado que o Tomador de Contas
não tenha atribuído responsabilidade solidária à Entidade Convenente, conforme Súmula 286, de
10/9/2014 (item 6.1 do Relatório, p. 2, p. 43). Após terem sido emitidos o Certificado de Auditoria, o
Parecer do Dirigente e o Pronunciamento Ministerial (peça 2, p. 46, 47, e 54-55), o processo foi
remetido a esse Tribunal.
1º EXAME TÉCNICO (peça 5)
13. O primeiro exame técnico efetuado pela Secex-BA (peça 5) verificou que, na fase interna
da TCE, restaram satisfeitas as disposições contidas na IN/TCU 56/2007, à época vigente, bem como
que foi concedido aos responsáveis o direito à ampla defesa e ao contraditório (art. 5º, LV, CF/1988).
14. No tocante à responsabilização, divergiu do encaminhamento do controle interno,
reconhecendo que a Entidade fora indevidamente beneficiada com os recursos do convênio, devendo
ser incluída no pólo passivo da TCE, em solidariedade com o Sr. Bartolomeu Dias da Cruz, na linha do
entendimento do Acórdão TCU 2763/2011 – Plenário.
15. Assim, propôs-se que os responsáveis solidários fossem citados. Após diversas tentativas
sem sucesso, o chamamento processual se efetivou por meio do Ofício 3572/2016-TCU/SECEX-BA
(peça 32), que foi recebido pelo Sr. Bartolomeu Dias da Cruz (AR – peça 40), e pelo Edital 002/2017TCU/SECEX-BA, publicado no DOU de 7/2/2017 (peça 47).
2º EXAME TÉCNICO (peça 50)
16. Em vista do não atendimento às citações efetivadas, a Secex-BA promoveu o segundo
exame técnico do processo (peça 50), sendo proposto o julgamento pela irregularidade das contas dos
responsáveis solidários, com imputação de débito e de multa individual (art. 57 LOTCU).
17. Embora tenha concordado com a essência do encaminhamento proposto pelo auditor, o
diretor da unidade, com a anuência do Titular da Secex-BA (peças 51 e 52), ressalvou que a prescrição
da pretensão punitiva do TCU deve fluir a partir da data do repasse dos recursos, ocorrida 27/12/2006,
e não em 4/9/2015, data da não aprovação da prestação de contas pela Fundação Palmares, como
formulado pelo auditor. Dessa forma, considerando que a prescrição foi interrompida em 25/8/2016,
com o ato que ordenou a citação dos responsáveis, o diretor registrou que a contagem do prazo
prescricional foi reiniciada a partir dessa data.
18. Por sua vez, o Ministério Público junto ao TCU, representado pela Procuradora-Geral
Cristina Machado da Costa e Silva, em parecer à peça 53, entendeu que os autos não se encontravam
devidamente instruídos, em razão de não terem sido juntados os documentos da prestação de contas
encaminhada pela convenente, bem como os documentos complementares enviados posteriormente no
intuito de sanear as pendências então verificadas.
19. Diante disso, manifestou-se por que os autos restituídos à Secex-BA, para realizar
diligência junto à Fundação Cultural Palmares, no sentido de que fosse encaminhada ao TCU cópia de
toda a documentação relativa à prestação de contas do Convênio 42/2006. Outrossim, propôs que a
documentação encaminhada fosse analisada, no intuito de proceder à adequada quantificação do dano
causado ao erário, devendo a unidade técnica atentar para a necessidade de se renovar a citação dos
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responsáveis, concedendo-lhes novo prazo para exercício do contraditório, caso essa nova análise
resultasse em alteração das irregularidades motivadoras das citações já efetivadas nos autos.
20. O Relator da matéria, Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, determinou a
realização da diligência proposta pelo MPTCU (peça 54), a qual se efetivou por meio do Ofício
3359/2017-TCU/SECEX-BA, de 28/11/2017 (peça 55), recebido pela destinatária em 20/12/2017
(peça 56).
21. Por intermédio do Ofício 146/2017/GAB/PR-FCP, DE 9/1/2018 (peça 58, p. 1), a
Fundação Cultural Palmares encaminhou cópia integral da prestação de contas do Convênio 42/2006
(peças 58-63).
3º EXAME TÉCNICO
22. A prestação de contas do Convênio 42/2006, encaminhada ao TCU pela Fundação Cultural
Palmares (peças 58-63), foram objeto de minucioso exame empreendido pela Secex-BA, à peça 64. No
intuito de preservar a integridade da análise, tem-se por adequado reproduzir excerto da referida
instrução, em especial no que se refere à prestação de contas propriamente dita, senão vejamos:
‘Exame de Diligência/Prestação de Contas de Convênio.
40.
O exame da documentação relativa à prestação de contas do convênio será realizado tendo como
referencial:
a) o Plano de Trabalho aprovado pela FCP/MinC por meio da Nota Técnica 43/2006, de 12/12/2006, com
o detalhamento de cada Meta/Etapa/Fase;
b) as Relações dos Pagamentos realizados elaboradas pela convenente e as respectivas notas fiscais
emitidas em nome do convenente, nos termos da Subcláusula Primeira da Cláusula Oitava (Da Contabilidade e
Documentação), item II (Documentação), do termo de convênio;
c) a obrigatoriedade do uso da via bancária para execução das despesas, de acordo com o disposto no art.
20 da Instrução Normativa STN/MF 01/97, à época vigente, exigência esta já incorporada do termo de
convênio, na alínea ‘o’ da Cláusula Quarta (São Obrigações das Partes), Item II (Do Convenente);
d) os contratos de prestação de serviço com terceiros firmados pela convenente, conforme exigidos na
alínea ‘m’ da Subcláusula Primeira da Cláusula Nona (Da Prestação de Contas), do termo de convênio;
e) contratação de serviços com terceiros com o prévio procedimento análogo ao licitatório, na forma
estabelecida na Lei 8.666/1993, e conforme consignado na Subcláusula Única da Cláusula Quarta (Das
Obrigações das Partes), Item II (Do Convenente), do termo de convênio;
f) a realização de despesas com finalidade diversa da estabelecida no Plano de Trabalho, bem como do
pagamento de despesas efetuadas anterior ou posterior ao período de vigência acordado, nos termos da Cláusula
Décima Quinta (Da Glosa das Despesas), do termo de convênio;
g) a compatibilidade da atividade econômica das empresas/entidades contratadas com os objetivos do
convênio, na forma especificada no Plano de Trabalho; e
h) no que couber, no resultado da análise da execução física do convênio realizada por meio da Nota
Técnica 32/2012-FCP/MinC, de 22/6/2012 (peça 1, p.278-282), bem como nos resultados dos Pareceres
Financeiros 66/2012 e 50/2015/CCONV, datados de 10/7/2013 e 6/7/2015 (peça 1, p.302-310 e 332-338).
41.
A prestação de contas final dos recursos recebidos foi encaminhada à FCP/MinC em 9/1/2008,
conforme se verifica do Despacho à peça 58, p.776, portanto, fora do prazo previsto no Primeiro Termo Aditivo
celebrado em 15/3/2007, que prorrogou a vigência até 30/5/2007 e acrescentou mais 60 dias para a apresentação
da prestação de contas final, como seja, até 30/7/2007 (peça 1, p.159-161). Logo, um atraso de 5 meses e 9 dias.
42.
De acordo com o Plano de Trabalho (peça 1, p.108-120) aprovado pela FCP/MinC em 12/12/2006
(peça 1, p.72-74), ao assinar o termo de convênio (peça 1, p.84-106), a convenente se obrigou a executar o
objeto Cultura Afro-Brasileira em Salvador: Registro, Intercâmbio e Mobilização, constituído das
seguintes metas e respectivos valores:
M

Descrição

eta
0
0

Registro do IV COPENE-Congresso Brasileiro de Pesquisadores
Negros
Encontro Estadual Reforma Agrária e Relações Raciais

0

Oficinas Jovens Comunicadores: Mídia Impressa, Radiofônica e

1

Valor
Previsto -R$
48.430,00
20.480,00

2
27.500,00

850
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

3

Televisiva
Intercâmbio Cultural Entre as Comunidades Soteropolitanas: Cultura
Negra e Mobilização Social
Mostra de Audiovisual

0
4
0

21.460,00
44.730,00

5
0
6
0

Produção de Documentário Sobre a Religiosidade Afro-Brasileira:
Memória e Resistência
Oficina: Registrando a História de Candomblés

48.140,00

*********************************************************
******
Contrapartida
Coordenação Geral e Assistência Pedagógica
Coordenação Financeira
*********************************************************
******
*********************************************************
******

238.440,00

27.700,00

7
T
otal 1

T
otal 2
T
otal
Geral

13.350,00
10.500,00
23.850,00
262.290,00

43. Preliminarmente à análise das despesas executadas com relação às Metas 2 e 4, entendo, s.m.j., que
devem ser observadas as informações constantes na Solicitação de Cadastro de Detalhamento de Ação/Plano
Interno (peça 58, p.81-83), que registra as seguinte informações sobre as Metas 2 (Encontro Estadual
Reforma Agrária e Relações Raciais) e 4 (Intercâmbio Cultural Entre as Comunidades Soteropolitanas:
Cultura Negra e Mobilização Social) do Plano de Trabalho, constantes no Quadro: Detalhamento da Ação
(Descrição), à peça 58, p.81:
O presente projeto visa a promoção de dois grandes espaços de intercâmbios: o ‘Encontro Estadual
sobre Reforma Agrária e Relações Raciais’ e o Intercâmbio Cultural ‘Cultura Negra e Mobilização Social’,
ambos a serem realizados na cidade de Salvador/Bahia. Obs: Os dois projetos ‘Cultura Afro-Brasileira em
Salvador’, nas ações 6531 e 2A88, são complementares.
44. Destas observações depreende-se que os eventos seriam realizados, necessariamente, no município de
Salvador/BA, um em complementação ao outro, equivalendo afirmar que um evento não poderia ser realizado
isoladamente sem o outro, sob pena de nulidade. O Quadro ‘Beneficiário e Localização Geográfica da Ação
Detalhada’ reforça a obrigatoriedade dos eventos serem realizado em Salvador/BA (peça 58, p.81).
Despesas Realizadas Por Meta
Meta 1: Registro do IV COPENE-Congresso Brasileiro de Pesquisadores Negros
Valor Previsto: R$ 48.430,00
45.
A Relação de Pagamentos (peça 60, p.109) atinente a tal Meta, demonstra pagamentos realizados
via caixa, sem a devida identificação do documento bancário, a 04 (quatro) pessoas jurídicas distintas, no valor
total de R$ 44.500,00, portanto, inferior ao valor previsto para a citada Meta no Plano de Trabalho, orçado em
R$ 48.430,00, gerando uma diferença de R$ 3.930,00. A tabela abaixo demonstra os pagamentos realizados, por
nome da empresa beneficiária, do número das notas fiscais emitidas, do CNPJ, das datas e valores dos
pagamentos efetuados:
Beneficiário
Casa da Photografia (NF 0607, 0608, 0609, 0610 e
0611)

CNPJ
03.297.672/0
001-07

Dat

Val

a

or-R$

12/
01/2007

0,00

(*) notas fiscais ausentes na prestação de contas:
0608, 0609 e 0611, no valor total de R$ 7.500,00.

2.50
2.50
0,00
2.50
0,00
2.50
0,00
2.50
0,00

Instituto de Desenvolvimento Interdisciplinar,
Pesquisa, Educação e Saúde – IDIPES (NF 010 e 011)

04.443.293/0
001-32

06/
03/2007
28/03/2007

8.00
0,00
5.00
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0,00
ND Gráfica e Editora Ltda. (NF 0360)
TERKAL Consultoria, Serviços em Educação e
Saúde Ltda. (NF 0160)
Total da Meta 1

00.092.980/0
001-08
00.071.575/0
001-03
**********
******

04/
06/2007
25/
07/2007
***
*****

15.0
00,00
4.00
0,00
44.5
00,00

46. Na documentação da prestação de contas não constam as notas fiscais 0608, 0609 e 0611,
mencionadas na Relação de Pagamento à peça 60, p.109, emitidas pela Casa da Photografia, nos valores de R$
2.500,00 cada, totalizando R$ 7.500,00. Nas notas fiscais existentes na prestação de contas, que somam R$
37.000,00, indicadas na tabela abaixo, a descrição dos serviços correspondem a transcrição literal das
Etapas/Fase da Meta 1 constante no Plano de Trabalho, o que não encontra correspondência na atividade
econômica da empresa emitente.
Empresa/NF
Casa da Photografia (NF
0607)
Casa da Photografia (NF
0610)

V
alor-R$
2.
500,00
2.
500,00

IDIPES (NF 010)

8.
000,00

IDIPES (NF 011)

5.
000,00

ND Gráfica e Editora
Ltda. (NF 360)

15
.000,00

TERKAL (NF 0160)

4.
000,00

Total das NF

37
.000,00

Descrição
do
Serviço/Irregularidade
Serviços
fotográficos/Sem
a
indicação do tipo e das quantidades.
Transcrição da Etapa/Fase 1.1 da
Meta 1 do Plano de Trabalho/Sem indicação
das quantidades.
Projeto Gráfico e Editorial do IV
COPENE/ Transcrição da Etapa/Fase 1.3 da
Meta 1 do Plano de Trabalho.
Transcrição da Etapa/Fase 1.3 da
Meta 1 do Plano de Trabalho/Sem indicação
das quantidades.
Serviços gráficos dos Anais do IV
COPENE/100 Unidade/Sem indicação dos
serviços.
Transcrição da Etapa/Fase 1.3 da
Meta 1 do Plano de Trabalho/Indica a
quantidade.
******************************
*****

PeçaPágina
peça
60, p.111
peça
60, p.113
peça
60, p.120
peça
60, p.122
peça
60, p.128
peça
60, p.130
******
****

47.
Também consta na documentação de prestação de contas 05(cinco) orçamentos acerca da
execução da Meta 1, fornecidos pelas empresas gráficas NBL Santoro, ND Gráfica e Editora, TERKAL, RGMS
Consultoria & Serviços e CEDIC (peça 60, p.124, 126, 132, 134, 136), bem como uma minuta de contrato de
prestação de serviços que seria celebrado entre a convenente e a Casa da Photografia (peça 60, p.138-142).
48.
Conforme se observa da Relação de Pagamentos (peça 60, p.109), os pagamentos foram realizados
via caixa, logo sem a indicação do documento bancário respectivo, estando em desacordo com o disposto no art.
20 da Instrução Normativa STN/MF 01/97, à época vigente, também transcrito na alínea ‘o’ da Cláusula Quarta
(São Obrigações das Partes), Item II (Do Convenente), do termo de convênio (peça 1, p.84-106). Tampouco
consta na documentação de prestação de contas as cópias dos contratos de prestação de serviço firmados com
terceiros, conforme exigido na alínea ‘m’ da Subcláusula Primeira da Cláusula Nona (Da Prestação de Contas),
do termo de convênio, o que indica a ocorrência de contratação verbal.
49.
Segundo pesquisa à base de dados da Receita Federal, as empresas beneficiárias dos pagamentos
com recursos do convênio, constantes na mencionada Relação de Pagamentos, apresentam-se nas seguintes
situações:
49.1. Casa da Photografia (CNPJ: 03.297.672/0001-07), de acordo com sua atividade econômica, a
empresa, se dedica as ‘artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas
anteriormente’;
49.2. TERKAL Consultoria Serviços em Educação e Saúde Ltda., sem nome de fantasia (CNPJ:
00.071.575/0001-03), tem por atividade econômica ‘atividades de profissionais da área de saúde não
especificadas anteriormente’, estando com sua situação cadastral suspensa desde 3/1/2012, logo impedida de
prestar qualquer tipo de serviço;
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49.3. Instituto se Desenvolvimento Interdisciplinar, Pesquisa, Educação e Saúde-IDIPES (CNPJ:
04.443.293/0001-32), com nome fantasia Centro de Estudo e Desenvolvimento Interdisciplinar-CEDIC, tendo
por atividade econômica ‘outras atividades de ensino não especificadas anteriormente.’
Segundo pesquisa ao www.Cnpjconsultas.com, referida empresa tem por atividades econômicas
secundárias, de acordo com a Classificação Nacional de. Atividades Econômicas, as seguintes atividades: 1)
pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais (7210000); 2) pesquisa e
desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas (7220700); 3) serviços de organização de feiras,
congressos, exposições e festas (8230001); 4) atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
(8550302); 5) atividades de apoio à gestão de saúde (8660700); 6) atividades de bibliotecas e arquivos
(9101500); 7) atividades de associações de defesa de direitos sociais (9430800); e 8) atividades de organizações
associativas ligadas à cultura e à arte (9493600).
49.4. ND Gráfica e Editora Ltda. (CNPJ: 00.092.980/0001-08), com nome de fantasia SOS Cópias
e Papéis, tem por atividade econômica ‘edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos
gráficos’.
50.
Das empresas acima elencadas, beneficiárias de pagamentos à conta dos recursos do convênio, a
única com atividade econômica compatível com o objeto da Meta 1 do convênio seria a ND Gráfica e Editoria
Ltda., que foi remunerada no valor de R$ 15.000,00 por serviços que não foram prestados, conforme se verifica
da Nota Técnica 32/2012-FCP/MinC (peça 1, p.278-282).
Documentação Complementar da Prestação de Contas (peça 61, p.209-232 e peças 62 e 63).
51.
Na documentação apresentada pela convenente após a apresentação da prestação de contas
constam, com relação à mencionada Meta, as seguintes informações:
a) Notícias sobre a realização do IV COPENE em setembro/2007 (peça 61, p.5-127). Fora da vigência;
b) Relatório, com encadernação em espiral, acerca da realização do IV CBPN, realizado de 01 a
30/9/2006 (portanto antes da assinatura do convênio), elaborado pela Varjão & Associados Comunicação (peça
61, p.128-155). Antes da assinatura do convênio; e
c) Projeto Editorial e Gráfico do IV Congresso Brasileiro de Pesquisadores Negros (encadernação em
espiral) elaborado pela CEDIC-Centro de Estudos e Desenvolvimento Interdisciplinar/Instituto de
Desenvolvimento Interdisciplinar, Pesquisa, Educação e Saúde – IDIPES (peça 61, p.157-202). Mencionados
serviços correspondem às notas fiscais 0010 (R$ 8.000,00) e 0011 (R$ 5.000,00) indicadas nos itens 45 e 46,
acima.
Nota Técnica 32/2012-FCP/MinC
52.
De acordo com a análise da execução física do convênio, realizada por meio da Nota
Técnica 32/2012, de 22/6/2012 (peça 1, p.278-282), todas as despesas relativas a mencionada Meta 01 foram
glosadas, no total de R$ 48.430,00, por falta de comprovação:
a) Etapa/Fase 1.1-Pesquisa, levantamento e sistematização da cobertura jornalística do IV COPENE em
âmbito nacional: ..........................................................................R$ 10.000,00;
b) Etapa/Fase 1.2-Sistematização da cobertura fotográfica (edição de livro impresso c/ 20
fotos):.....................................................................................................................R$ 2.500,00;
c) Etapa/Fase 1.3-Edição dos Anais IV COPENE (3 volumes):.........................R$ 32.140,00;
d) Etapa/Fase 1.4-Divulgações do Anais:..............................................................R$ 1.790,00;
e) Etapa/Fase 1.5-Distribuição do Anais:............................................................. R$ 2.000,00.
Conclusão da Meta 1
53.
Ante os fatos acima expostos, conclui-se que o valor referente à mencionada Meta 1, no valor de
R$ 48.430,00, deva ser glosado em face das seguintes irregularidades na execução das despesas:
(1) inexiste comprovação do uso da via bancária para a realização dos pagamentos dados como
realizados, estando, portanto, em desacordo com o disposto no art. 20 da Instrução Normativa STN/MF 01/97, à
época vigente, também transcrito na alínea ‘o’ da Cláusula Quarta (São Obrigações das Partes), Item II (Do
Convenente), do termo de convênio;
(2) do valor orçado para a execução da meta em questão, na quantia de R$ 48.430,00, a convenente só
declarou pagamentos no montante de R$ 44.500,00, conforme Relação de Pagamentos, e apresentou
documentos fiscais, não aptos, na importância de R$ 37.000,00;
(3) as empresas declaradas como executoras da Meta em questão foram selecionadas sem procedimento
análogo ao licitatório, na forma estabelecida na Lei 8.666/1993, e conforme consignado na Subcláusula Única
da Cláusula Quarta (Das Obrigações das Partes), Item II (Do Convenente), do termo de convênio, e se
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beneficiaram de pagamentos no valor de R$ 4.300,00 sem os devidos contratos de prestação de serviço com
terceiros, conforme exigido na alínea ‘m’ da Subcláusula Primeira da Cláusula Nona (Da Prestação de Contas),
do termo de convênio;
(4) por falta de comprovação física e/ou fiscal, todas as despesas relativas a mencionada Meta 01 foram
glosadas pela FCP/MinC, nos termos da Nota Técnica 32/2012, de 22/6/2012 (peça 1, p.278-282); e
(5) o Parecer Financeiro 66/2013/CCONV impugnou despesas no valor de R$ 23.930,00, correspondente
a 49,41 % do valor previsto para a citada Meta.
Meta 2: Encontro Estadual Reforma Agrária e Relações Raciais
Valor Previsto: R$ 20.480,00
54.
De acordo com o material informativo à peça 58, p.778-797, o 1º Encontro Estadual de Reforma
Agrária e Relações Raciais aconteceu entre os dias 15 e 16/9/2007, no Auditório da UNEB (Universidade do
Estado da Bahia), em Seabra/BA, sendo uma realização da Associação Quilombola de Baixão Velha
(Ascrubave), do Movimento Negro Unificado (MNU), do Núcleo Omi-Dudú e de todas as Comunidades
Quilombolas da região de Seabra, tendo como subtema ‘Reforma Agrária e Relações Raciais. ‘Reparação
Contra o Racismo’. Na pauta, Audiência Pública: Programas, Projetos e Ações para Comunidades Quilombolas,
com plenária popular, seminários, oficinas de intercâmbio com a juventude Quilombola, criação de agenda
política e atividades culturais.
55.
As Listas de Presença à peça 60, p.798-822, juntadas como comprovação dos participantes do
Encontro, também indicam que sua realização ocorreu entre 15 e 16/9/2007. Além do mais, de acordo com as
observações dos itens 43 e 44, acima, o evento não foi realizado em Salvador/BA, conforme determinado no
objeto do convênio, e sim no município de Seabra/BA, no bojo de um evento que abrangeu várias entidades
afins, não sendo, portanto, específico para o objeto conveniado.
56.
Portanto, quanto à execução física, o Encontro foi realizado fora da vigência do convênio, que se
encerrou em 30/5/2007, por força do 1º termo Aditivo (peça 159-161), cujo extrato foi publicado no DOU de
27/3/2007 (peça 1, p.165). E no que respeita à execução financeira, esta também foi realizada fora da vigência
do convênio, conforme se verifica da Relação de Pagamentos (peça 60, p.19) e das notas fiscais a mesma
juntadas (peça 60, p.21-59), as quais, à exceção da 00063, emitida pela Casa da Photografia, datada 16/5/2017,
no valor de R$ 7.500,00 (peça 60, p.21), todas as demais acham-se datadas de agosto a novembro/2007,
indicando, dessa maneira, a realização de pagamentos fora da vigência do convênio, o que é vedado, com
motivo de glosa, pelo disposto na Cláusula Décima Quinta (Da Glosa das Despesas), do termo de convênio.
57.
Ainda na mesma Relação de Pagamentos relativa ao Encontro Estadual Reforma Agrária e
Relações Raciais, no valor de R$ 20.347,55 (peça 60, p.19), verifica-se que todos os pagamentos foram
realizados via caixa, sem a indicação do documento bancário respectivo, em desacordo com o disposto no art.
20 da Instrução Normativa STN/MF 01/97, à época vigente, também transcrito na alínea ‘o’ da Cláusula Quarta
(São Obrigações das Partes), Item II (Do Convenente), do termo de convênio (peça 1, p.84-106).
58.
Os pagamentos realizados pela convenente à Casa da Photografia (CNPJ: 03.297.672/0001-07),
emitente da NF 0663, de 16/5/2007 (peça 60, p.21), no valor de R$ 7.500,00, pela prestação de serviços do tipo
‘Apoio Técnico’, ‘Recepcionistas’ e ‘Assessoria de Imprensa’, não se fizeram acompanhar do termo do contrato
de prestação de serviço com terceiros, conforme exigido na alínea ‘m’ da Subcláusula Primeira da Cláusula
Nona (Da Prestação de Contas), do termo de convênio. Tampouco a empresa foi selecionada mediante
procedimento análogo ao licitatório, na forma estabelecida na Lei 8.666/1993, e conforme consignado na
Subcláusula Única da Cláusula Quarta (Das Obrigações das Partes), Item II (Do Convenente), do termo de
convênio (peça 1, p.84-106).
59.
Além do mais, os serviços descritos na NF 0663, acima mencionada, não se coadunam com a
atividade econômica da referida empresa, que se dedica as ‘artes cênicas, espetáculos e atividades
complementares não especificadas anteriormente’, conforme pesquisa ao CNPJ realizada à base de dados da
Receita Federal. Também na própria nota fiscal consta que a empresa se dedica ‘ao ensino da fotografia, com
laboratório e aluguel de estúdio’.
60. O exame das notas fiscais abaixo indicadas, selecionadas como amostra na Relação de Pagamentos
em questão, demonstra que a convenente, além de aplicar os recursos do convênio fora de sua vigência, ainda
apresentou documentos fiscais emitidos sem a clareza devida, o que não permite identificar o tipo e a quantidade
dos serviços prestados, bem como pagamentos sem o documento fiscal respectivo, conforme a seguir
demonstrado:
Notas Fiscais-peça 60
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Empresa/NF

Val

Descrição do Serviço/Irregularidade

or-R$
Recibo de taxi

31,0

Translado urbano/Fora da Vigência.

0
Viação Novo Horizonte

Copiadora
Ltda. (NF 08894)

60,0

Salvador-Seabra/BA/Fora da vigência.

Papelaria 2000 Ltda. (NF
029115)
Central Papelaria (nota
de conferência 008)
Hotel e Restaurante
Chapada (nota de conferência)
Cristiano Luís Cazumba
Gomes (NF 0004)
Hotel e Restaurante
Chapada (NF 7191 e 10738)

p
.25

92,4

Material de escritório/Fora da vigência.

5

p
.27

19,8

Material de escritório/Fora da vigência.

5

Exemplo

p
.21

0
Atlas Papelaria (NF
026288)
Propel-Suprimentos Para
Escritório (NF 25624)

P
ágina

p
.29

73,0
0
210,
00
14,2
0
70,0

Serviços de reprografia/Sem especificar o
tipo de material reproduzido e sem indicar a
quantidade.
Pastas com Elástico. Sem indicar a
quantidade.
Livro de Ponto/Nota emitida em nome do
representante legal da convenente.
Refeições/Sem indicar a quantidade.

0

p
.31
p
.33
p
.35
p
.39

960,
00
1.05
0,00

Encontro de Reforma Agrária e Relações
Raciais. Dias 15 e 16 em Seabra/Sem a indicação
do que foi adquirido e da respectiva quantidade.
70 Hospedagens/ Fora da vigência.
70 Refeições/Fora da vigência.

560,

p
.41

.43
45

p
e

00
JM Gráfica Editora (NF
2192)

7.92
0,00

Real expresso

582,

Reprodução de material gráfico para
encontro estadual de reforma agrária em
Seabra/Sem a especificação do que foi adquirido
e da respectiva quantidade.
Passagens Rodoviárias /Fora da vigência

97

Luiz Francisco da Silva
Filho (NF 18681)

1.00
0,00

Serviço de Sonorização/Fora da Vigência.

p
.47

p
.37, 49,
51, 53,
55 e 57
p
.59

Documentação Complementar da Prestação de Contas (peça 61, p.209-232 e peças 62 e 63).
61.
Na documentação apresentada pela convenente após a apresentação da prestação de contas
constam, com relação à mencionada Meta, as seguintes informações:
a) Registro fotográfico do 1º Encontro Estadual: Reforma Agrária e Relações Raciais/Seabra-BA, de 15 a
16/9/2007 (peça 62, p.13). Fora da vigência;
b) Registro fotográfico do 1º Encontro Estadual: Reforma Agrária e Relações Raciais/Seabra-BA, de 15 a
16/9/2007 (peça 62, p.13). Fora da vigência;
c) Nota Fiscal 004, no valor de R$ 960,00, emitida em 16/9/2007, por Cristiano Luís Cazumba Gomes,
para o Encontro Reforma Agrária e Relações Raciais/Seabra-BA (peça 62, p.166). Em duplicidade e fora da
vigência;
d) Recibos de Venda de Vale Transporte 909.304 e 914.336, nos valores de R$ 200,00 e R$ 836,00, do
Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Salvador, datados de 13 e 30/8/2007 (peça 62, p.164).
Fora da vigência;
e) Nota fiscal 0085, no valor de R$ 2.500,00, emitida pela SERVITRANS Transporte de Passageiros e
Representação Ltda., datada de 6/11/2007, referente a locação de ônibus (peça 62, p.168). Fora da vigência.
Conclusão da Meta 2
62. Ante os fatos acima expostos, conclui-se que o valor referente a mencionada Meta 2, no valor de
R$ 20.347,55, deva ser glosado em face das seguintes irregularidades na execução das despesas:
(1) inexiste comprovação do uso da via bancária para a realização dos pagamentos dados como
realizados, conforme se verifica da Relação de Pagamentos (peça 60, p.19), que indica pagamentos via caixa,
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estando, portanto, em desacordo com o disposto no art. 20 da Instrução Normativa STN/MF 01/97, à época
vigente, também transcrito na alínea ‘o’ da Cláusula Quarta (São Obrigações das Partes), Item II (Do
Convenente), do termo de convênio;
(2) a Meta em questão teve sua execução física e financeira realizada fora da vigência do convênio, o que
é vedado, com motivo de glosa, pelo disposto na Cláusula Décima Quinta (Da Glosa das Despesas), do termo de
convênio, bem como teve sua execução física executada em Seabra/BA, quando estava programada para ser
realizada em Salvador/BA;
(3) a Casa da Photografia foi selecionada sem procedimento análogo ao licitatório, na forma estabelecida
na Lei 8.666/1993, e conforme consignado na Subcláusula Única da Cláusula Quarta (Das Obrigações das
Partes), Item II (Do Convenente), do termo de convênio, e se beneficiou de pagamentos no valor de R$ 7.500,00
sem o devido contrato de prestação de serviços com terceiros, conforme exigido na alínea ‘m’ da Subcláusula
Primeira da Cláusula Nona (Da Prestação de Contas), do termo de convênio, além da mencionada empresa
exercer atividade econômica incompatível com serviços declarados como prestados;
(4) as despesas realizadas fora da vigência do convênio, no valor de R$ 13.265,57, foram glosadas pelo
Parecer Financeiro 66/2013/CCONV;
(5) o exame da documentação complementar apresentada pela convenente após a entrega da prestação de
contas, não alteraram o resultado da análise da Meta em questão.
Meta 3: Oficinas Jovens Comunicadores: Mídia Impressa, Radiofônica e Televisiva
Valor Previsto: R$ 27.500,00
63. A Relação de Pagamentos (peça 60, p.61) atinente a tal Meta, demonstra pagamentos realizados via
caixa à entidade Movimento de Apoio e Respeito à Vida (CNPJ: 04.808.601/0001-86), no valor de R$
27.500,00, portanto em desacordo com o disposto art. 20 da Instrução Normativa STN/MF 01/97, à época
vigente, também transcrito na alínea ‘o’ da Cláusula Quarta- São Obrigações das Partes, Item II - Do
Convenente, do termo de convênio, que exige a via bancária (peça 1, p.84-106).
64. Segundo pesquisa à página da Internet www.cnpjconsultas.com, referida Entidade possui como
atividade econômica principal associações de defesa de direitos sociais (9430800); e como atividades
econômicas secundárias organizações associativas ligadas à cultura e à arte (9493600) e associativas não
especificadas anteriormente (9499500), de conformidade com a Classificação Nacional de Atividades
Econômicas. Mencionadas atividades econômicas são incompatíveis com os serviços descritos nas notas fiscais
emitidas pela Entidade, conforme indicadas na tabela abaixo:
N.

Descrição Serviços

Fiscal
00

2º Bloco Oficina Jovens Comunicadores-60 alunos.

38
00

7.500

1º Bloco Oficina Jovens Comunicadores-60 alunos.

00
00

Coordenação pedagógica e 3º Bloco das Oficinas
Jovens Comunicadores.

M

1.250

p.
67

M
eta 3.5

7.500
,00

p.
65

eta 3.5

,00
00

M

1.250

Serviço de apoio técnico/secretaria.

p.
63

eta 3.1

,00

41

M

7.500

Serviço de apoio técnico/secretaria.

P
ágina

eta 3.2

,00

40

O
bs:

,00

39

42

Valor
-R$

p.
69

M
eta 3.3

p.
71

Descrição dos Serviços/Notas Fiscais-Movimento de Apoio e Respeito à Vida
Peça 60
65. Nas notas fiscais acima mencionadas (peça 60, p.63, 65, 67, 69 e 71), na coluna ‘Descrição dos
Serviços’, foram manuscritas as informações Meta 3.2 (NF 0038), Meta 3.1 (NF 0039), Meta 3.5 (NF 0040),
Meta 3.5 (NF 0041) e Meta 3.3 (NF 0042), conforme consta na coluna Obs., da tabela acima. Tais informes,
efetivamente correspondem as Etapa/Fase da Meta 3, do Plano de Trabalho (peça 1, p.108-120), reproduzida na
tabela abaixo:
Meta 3-PT

Descrição

Val
or-R$

Etapa/Fase
3.1
Etapa/Fase

Bloco 1: Leitura crítica da mídia: língua portuguesa, técnicas de
redação.
Bloco 2: Leitura crítica da comunicação audiovisual e fotografia.

3.2

7.5
00,00
7.5
00,00

Etapa/Fase

Bloco 3: Comunicação e informática: noções básica de informática,

7.5
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3.3
Etapa/Fase

diagramação, produção de um jornal ‘on line’ ou impresso.
Coordenação pedagógica.

3.4

00,00
2.5
00,00

Etapa/Fase

Apoio técnico/secretaria.

3.5

2.5
00,00

Total

*********************************************************
******

27.
500,00

66. Disso se depreende que a ‘descrição dos serviços’ constante nas notas fiscais foram literalmente
copiados das Etapas/Fases da Meta 3 do Plano de Trabalho, no sentido único de se obter uma comprovação
meramente formal da realização das despesas.
67.
Também atentam contra a lisura dos pagamentos realizados o fato destes terem ocorrido em
22/12/2006, portanto, dois dias após a assinatura do convênio (20/12/2006), como também antes da
transferência dos recursos, efetuada por meio da Ordem Bancária 2006OB901238, de 27/12/2006, no valor de
R$ 238.400,00 (peça 1, p.124), bem como antes do crédito dos recursos na conta específica, ocorrido em
2/1/2007, conforme extrato à peça 59, p.231.
68.
Em que pese tais irregularidades, verificou-se que a entidade beneficiária dos pagamentos recolheu
aos cofres da prefeitura municipal de Simões Filho/BA, local onde se encontra estabelecida, o Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza/ISSQN-Terceiros, conforme se comprova das guias de recolhimento à peça 60,
p.77-87, assim como o valor do Imposto de Renda Retido na Fonte, conforme DARF à peça 60, p.89-99.
69.
Por fim, constata-se que o beneficiário dos pagamentos realizados, o Movimento de Apoio e
Respeito à Vida (CNPJ: 04.808.601/0001-86), no valor de R$ 27.500,00, não foi selecionado mediante
procedimento análogo ao licitatório, na forma estabelecida na Lei 8.666/1993, e conforme consignado na
Subcláusula Única da Cláusula Quarta (Das Obrigações das Partes), Item II (Do Convenente), do termo de
convênio, e nem foi formalmente contratado pela convenente, uma vez que na documentação de prestação de
contas não consta a cópia do contrato de prestação de serviço com terceiros, conforme exigido na línea ‘m’ da
Subcláusula Primeira da Cláusula Nona (Da Prestação de Contas), do termo de convênio (peça 1, p.84-106).
70.
Como se tratou de aulas (turmas com 60 alunos), entendo que as notas fiscais deveriam se fazer
acompanhar das lista de frequência dos participantes, especificado os dias e a carga horária das atividades
exercidas.
Conclusão Meta 3
71.
Considerando-se as irregularidades praticadas na execução das despesas de mencionada Meta,
abaixo indicadas, entendo que os pagamentos, no valor de R$ 27.500,00, devem ser glosados.
(1) inexiste comprovação do uso da via bancária para a realização dos pagamentos dados como
realizados, conforme se verifica da Relação de Pagamentos (peça 60, p.61), que indica pagamentos via caixa,
estando, portanto, em desacordo com o disposto no art. 20 da Instrução Normativa STN/MF 01/97, à época
vigente, também transcrito na alínea ‘o’ da Cláusula Quarta- São Obrigações das Partes, Item II-Do
Convenente, do termo de convênio;
(2) o beneficiário dos pagamentos realizados, o Movimento de Apoio e Respeito à Vida (CNPJ:
04.808.601/0001-86), não possui atividade econômica compatível com as despesas realizadas;
(3) a entidade em questão não foi selecionada mediante procedimento análogo ao licitatório, na forma
estabelecida na Lei 8.666/1993, e conforme consignado na Subcláusula Única da Cláusula Quarta (Das
Obrigações das Partes), Item II (Do Convenente), do termo de convênio, e foi beneficiária de pagamentos sem o
devido contrato de prestação de serviços, tendo em vista a inexistência da cópia do contrato de prestação de
serviço com terceiros na documentação de prestação de contas, conforme exigido na alínea ‘m’ da Subcláusula
Primeira da Cláusula Nona (Da Prestação de Contas), do termo de convênio; e
(4) o Parecer Financeiro 66/2013/CCONV solicitou da convenente a apresentação de processo análogo ao
licitatório e contrato de prestação de serviços celebrado com a entidade Movimento de Apoio e Respeito à Vida
(CNPJ: 04.808.601/0001-86).
Meta 4: Intercâmbio Cultural Entre as Comunidades Soteropolitanas: Cultura Negra e
Mobilização Social (Total previsto: R$ 21.460,00).
72.
A Relação de Pagamentos (peça 60, p.101), atinente a mencionada Meta, demonstra pagamentos
realizados via caixa, no valor de R$ 21.710,00, a 11 (onze) beneficiários distintos, dentre estes uma pessoas
jurídica, a Casa da Photografia (CNPJ: 03.297.672/0001-07), beneficiária de dois pagamentos que perfazem o
valor de R$ 19.410,00. Os demais pagamentos foram realizados a pessoas físicas, no total de 10(dez), no valor
de R$ 2.300,00.
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73.
Em face da inexistência da indicação dos documentos bancários, verifica-se que os pagamentos
foram realizados em desacordo com o disposto no art. 20 da Instrução Normativa STN/MF 01/97, à época
vigente, também transcrito na alínea ‘o’ da Cláusula Quarta (São Obrigações das Partes), Item II (Do
Convenente), do termo de convênio (peça 1, p.84-106).
74.
A empresa Casa da Photografia (CNPJ: 03.297.672/0001-07), emitente das NF 0635 e 0637, de
26/2/2007 (peça 60, p.103 e 105), nos valores de R$ 13.900,00 e R$ 5.510,00, foi selecionada sem
procedimento análogo ao licitatório, na forma estabelecida na Lei 8.666/1993, e conforme consignado na
Subcláusula Única da Cláusula Quarta (Das Obrigações das Partes), Item II (Do Convenente), do termo de
convênio, e se beneficiou de pagamentos sem o devido contrato de prestação de serviço com terceiros, conforme
exigido na alínea ‘m’ da Subcláusula Primeira da Cláusula Nona (Da Prestação de Contas), do termo de
convênio (peça 1, p.84-106).
75.
Além do mais, os serviços descritos em mencionadas notas fiscais não se coadunam com a
atividade econômica da referida empresa, que se dedica as ‘artes cênicas, espetáculos e atividades
complementares não especificadas anteriormente’, conforme pesquisa CNPJ realizada à base de dados da
Receita Federal. Também na própria nota fiscal consta que a empresa se dedica ‘ao ensino da fotografia, com
laboratório e aluguel de estúdio’.
76.
Nas tabelas abaixo (I e II) acham-se transcritas as informações constantes nas notas fiscais
emitidas pela Casa da Photografia, com a indicação das quantidades e do tipo dos serviços prestados, como
sejam:
Tabela I-Nota Fiscal 0635 (26/02/2007) - R$ 13.900,00 (peça 60, p.103)
nid.

U
Q
uant.
4
20

Serviços

R$
(unit.)

Aluguel de telão para projeções

R$
(total)

250,00

.1

5.000
,00

4

20

Aluguel de Topic -Diárias

160,00

.2

3.200
,00

4

20

Aluguel de Som-Diárias

125,00

.7

2.500
,00

4

20

Aluguel Carro de Som-Diárias

160,00

.5

3.200
,00

*

**

**************************************

*****

*

13.90
0,00

Tabela II-Nota Fiscal 0637 (26/02/2007) - R$ 5.510,00 (peça 60, p.105)
Unid.

Q

Serviços

uant.
4.8

0

Coordenação de intercâmbio

1
4.9

0

2.460,0

Apoio Técnico/secretaria
Monitores

1.250,0
200,00

1.800
,00

*
*

1.250
,00

9
**

2.460
,00

0
0

R$
(total)

0

1
4.6

R$
(unit.)

**********************************
****

*****

5.510
,00

77.
Nas primeiras colunas de referidas tabelas (Unidade) foram copiados os códigos relativos as
Etapa/Fase da Meta 4 do Plano de Trabalho (4.1, 4.2, 4.7 e 4.5 na tabela I; e 4.8, 4.9 e 4.6, na tabela II), que
jamais poderiam ser usadas para aferição dos serviços prestados; e na terceira coluna (Serviços) foram copiadas
as descrições das mencionadas Etapa/Fase da Meta 4 do Plano de Trabalho, que também não encontram
correspondência na atividade econômica da empresa, exceção feita, tão somente, com relação ao ‘aluguel de
telão para projeções’. Disso se depreende que as notas fiscais acima mencionadas foram elaboradas no sentido
único de se obter uma comprovação meramente formal da realização de despesas que se presume, não foram
realizadas.
78.
Além dos pagamentos realizados por meios das notas fiscais acima mencionadas, ainda foram
efetuados pagamento a 10(dez) pessoas físicas identificadas na relação à peça 60, p.107, no valor total de R$
2.000,00, referente à participação no projeto Intercâmbio Cultural Oficina de Cultura Afro Durante o Mês de
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Março de 2007. Referida relação, se constituiu, efetivamente, em um recibo coletivo, datado de 30/03/2007, no
valor de R$ 2.000,00, com pagamento individual a cada participante no valor de R$ 200,00.
79.
Nos termos em que se encontra estruturado, aludido recibo nada informa sobre os serviços que
foram prestados pelos beneficiários dos pagamentos como participantes do evento mencionado, uma vez que na
coluna ‘função’, ao lado do nome de cada participante, consta ‘trançado’ (3 vezes), ‘corte capilar’ (2 vezes),
‘amarração’ (3 vezes), e ‘palestrante’ e ‘monitor’ (uma vez cada).
80. As despesas em questão, bem como o evento ‘Intercâmbio Cultural Oficina de Cultura Afro
Durante o Mês de Março de 2007’ não constam no Pano de Trabalho aprovado pela FCP/MinC (peça 1, p.108120), não se enquadrando, portanto, em nenhuma das 09 (nove) Etapa/Fase da Meta 4 do Plano de Trabalho em
apreço.
Documentação Complementar da Prestação de Contas (peça 61, p.209-232 e peças 62 e 63).
81.
Na documentação apresentada pela convenente após a apresentação da prestação de contas
constam, com relação à mencionada Meta, as seguintes informações:
a) Relatório de Atividades do Projeto Cultural Afro-Brasileira em Salvador: Intercâmbio, Mobilização e
Registro-fevereiro a novembro/2007 (peça 61, p.225-231 e peça 62, p.1-9). Parte do evento foi realizado fora
da vigência, que se encerrou em 30/5/2007;
b) Registro fotográfico da Oficina de Cultura Afro (peça 62, p.11); e
c) Nota Fiscal 7235, de 26/3/2007, no valor de R$ 4.010,00, emitida pela Belo Visual Gráfica Ltda.,
relativa ao fornecimento de material para a Meta Projeto Cultural Afro-brasileiro: Registro, Intercâmbio e
Mobilização (peça 62, p.154). Referida Nota Fiscal não constou na Relação de Pagamentos à peça 60,
p.101.
Conclusão da Meta 4
82.
Ante os fatos acima elencados, conclui-se que o valor referente a mencionada Meta 4, no valor de
R$ 21.710,00, deva ser glosado em face das seguintes irregularidades na execução das despesas:
(1) a Relação de Pagamentos não indica os cheques por meios dos quais os pagamentos foram realizado,
estando em desacordo com o disposto no art. 20 da Instrução Normativa STN/MF 01/97, à época vigente,
também transcrito na alínea ‘o’ da Cláusula Quarta- São Obrigações das Partes, Item II - Do Convenente, do
termo de convênio;
(2) a Casa da Photografia foi selecionada sem procedimento análogo ao licitatório, na forma estabelecida
na Lei 8.666/1993, e conforme consignado na Subcláusula Única da Cláusula Quarta (Das Obrigações das
Partes), Item II (Do Convenente), do termo de convênio, bem como se beneficiou de pagamentos sem o devido
contrato de prestação de serviço com terceiros, conforme exigido na alínea ‘m’ da Subcláusula Primeira da
Cláusula Nona (Da Prestação de Contas), do termo de convênio (peça 1, p.84-106), se constituído, portanto, em
contratação verbal;
(3) a beneficiária dos pagamentos não possui atividade econômica compatível com as despesas realizadas,
conforme pesquisa à base de dados da Receita Federal; e
(4) a participação das 10(dez) pessoas físicas beneficiárias de pagamentos no valor de R$ 2.000,00,
identificadas na relação à peça 60, p.107, referente à participação no projeto Intercâmbio Cultural Oficina de
Cultura Afro Durante o Mês de Março de 2007, não estava previstas em nenhuma das 09 (nove) Etapa/Fase da
Meta 4 do Plano de Plano de Trabalho aprovado e tampouco podem ser classificados como Monitores, uma vez
que tal serviço já constou na nota fiscal 0637, conforme indicado na tabela II, acima.
(5) a análise da documentação complementar não modificou o resultado do exame de referida Meta.
Meta 5: Mostra de Audiovisual (Total previsto: R$ 44.730,00).
83.
A Relação de Pagamentos (peça 60, p.148), atinente a mencionada Meta, demonstra pagamentos
realizados via caixa, no valor total de R$ 44.711,00, a 05 (cinco) beneficiários distintos, todos pessoas jurídicas,
conforme abaixo identificados nas tabelas I, II, II, IV e V. Em mencionadas tabelas constam as notas fiscais
emitidas pela empresa respectiva, o valor recebido, a descrição dos serviços e a irregularidade verificada.
Tabela I: Casa da Photografia
N
F

Dat
a

0

22/
01/2006
0
22/
0632
01/2007
0
22/
0627

V
alor-R$
8.
000,00
1.
500,00
1.

Descrição/Irregularidades
Consultoria em Audiovisual.
Serviço de assessoria de imprensa/Em duplicidade na
mesma data.
Serviço de assessoria de imprensa/Em duplicidade na

Peç
a-Página
60150
60156
60-
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0633

01/2007
22/
0634
01/2007
T
***
otal
*****
0

500,00
11
.480,00
22
.480,00

mesma data.
Palestra sobre audiovisual/Sem indicação do
palestrante.
********************************************
******

154
60152
***
***

Tabela II: Salvador Turismo Ltda.
N
F

Dat
a

R
ecibo
T
otal

Val

Descrição/Irregularidades

or-R$

24/
01/2007
***
*****

2.15
2,20
2.15
2,20

Passagens
aéreas
(Rio/Salvador/Rio
e
SP/Salvador/SP)/Sem documento fiscal.
**************************************
******

PeçaPágina
60158
*****

Tabela III: JM Gráfica e Editora
N
F

Dat
a

R
ecibo
R
ecibo
T
otal

Val

Descrição/Irregularidades

620,

3861 Folders/Sem documento fiscal.

PeçaPágina
60-160

540,

200 Cartazes /Sem documento fiscal.

60-160

*************************************

*****

or-R$

01/
02/2007
01/
02/2007
***
*****

00
00
1.16
0,00

*****

Tabela IV: Salvador Receptivo
N
F

Dat
a

R
ecibo
T
otal

Valor

Descrição/Irregularidades

-R$

07/
02/2007
***
*****

70,00
70,00

Traslado de 3 pessoas. /Despesa não
prevista no Plano de Trabalho.
************************************
******

PeçaPágina
60-162
*****

Tabela V: Ponte de Agência de Cultura e Produção/Ilka Danusa de Melo Correia
N
F
00
10
00
12
00
13
00
14
T
otal

Dat

Valor

a

-R$

06/
03/2006

,80

02/
03/2007
02/
03/2007
06/
03/2006
***
***

8.348

400,0
0
7.500
,00
2.600
,00
18.84
8,80

Descrição/Irregularidades
Despesas de produção para o Evento Luiz
Orlando em Salvador/Não consta no Plano de
Trabalho.
Serviço de receptivo do Evento Luiz
Orlando/Não consta no Plano de Trabalho.
Serviço de apoio técnico na organização do
evento /Não consta no Plano de Trabalho.
Serviço de produção e organização do
evento/Não consta no Plano de Trabalho.
*************************************
******

PeçaPágina
60164
60166
60168
60170
****
*****

84.
A Relação de Pagamentos não indica os cheques relativos aos pagamentos realizados, havendo a
indicação de que os mesmos foram realizados via caixa, logo em desacordo com o disposto no art. 20 da
Instrução Normativa STN/MF 01/97, à época vigente, também transcrito na alínea ‘o’ da Cláusula Quarta (São
Obrigações das Partes), Item II (Do Convenente), do termo de convênio.
85.
As empresas beneficiárias dos pagamentos realizados pela convenente (Casa da Photografia e
Ponte de Agência de Cultura e Produção/Ilka Danusa de Melo Correia), foram contratadas sem nenhum
procedimento análogo ao licitatório e receberam pagamentos sem a cobertura do devido contrato de prestação
de serviços, conforme exigido na alínea ‘m’ da Subcláusula Primeira da Cláusula Décima (Da Prestação de
Contas), do termo de convênio, o que impossibilita a identificação dos serviços que foram prestados.
86.
As empresas Salvador Turismo Ltda., JM Gráfica e Editora e Salvador Receptivo foram
beneficiárias de pagamentos sem os correspondentes documentos fiscais que indicassem os serviços prestados.
87.
Os serviços prestados pela empresa Ponte de Agência de Cultura e Produção/Ilka Danusa de Melo
Correia, descritos nas notas fiscais 0010, 0012, 0013 e 0014, denominado evento Luiz Orlando, não consta no
Plano de Trabalho aprovado.
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88.
O Parecer Financeiro 66/2013/CCONV solicitou à convenente o encaminhamento da Relação de
Pagamentos com a indicação dos cheques respectivos; dos procedimentos análogos aos licitatórios para a
seleção das empresas Casa da Photografia e Ponte de Agência de Cultura e Produção/Ilka Danusa de Melo
Correia, e dos contratos de prestação de serviços deles resultantes; as notas fiscais relativas aos pagamentos
realizados a JM Gráfica e Editora; esclarecimentos aceca do evento Luiz Orlando que não constou no Plano de
Trabalho, assim como recolher as importâncias pagas a Ponte de Agência de Cultura e Produção/Ilka Danusa de
Melo Correia, atinentes às notas fiscais 0010 (R$ 8.348,80) e 0014 (R$ 2.600,00), tendo em vista que os
pagamentos foram realizados antes da emissão das notas fiscais.
Conclusão da Meta 5
89.
Ante os fatos acima elencados, conclui-se que o valor referente a mencionada Meta 4, no valor de
R$ 41.710,00, deva ser glosado em face das seguintes irregularidades na execução das despesas:
(1) inexiste comprovação da utilização da via bancária para a realização das despesas com recursos do
convênio, que foram realizados, presume-se, em desacordo com o disposto no art. 20 da Instrução Normativa
STN/MF 01/97, à época vigente, também transcrito na alínea ‘o’ da Cláusula Quarta (São Obrigações das
Partes), Item II (Do Convenente), do termo de convênio;
(2) as empresas que executaram referida Meta foram selecionadas sem a realização de procedimento
análogo ao licitatório, na forma estabelecida na Lei 8.666/1993, e conforme consignado na Subcláusula Única
da Cláusula Quarta (Das Obrigações das Partes), Item II (Do Convenente), do termo de convênio, e se
beneficiaram de pagamentos sem o devido contrato de prestação de serviços, conforme exigido na alínea ‘m’ da
Subcláusula Primeira da Cláusula Décima (Da Prestação de Contas), do termo de convênio, o que impossibilita
a identificação dos serviços que foram prestados;
(3) realização de pagamentos sem o competente documento fiscal (recibo), de modo a identificar os
serviços que foram prestados; e
(4) pagamentos por serviços não previstos no Plano de Trabalho.
Meta 6: Produção de Vídeo Documentário Sobre a Religiosidade Afro-Brasileira:
Memória e Resistência (Total previsto: R$ 48.140,00).
90.
A Relação de Pagamentos (peça 60, p.144), atinente a mencionada Meta demonstra um único
pagamento, via caixa, no valor de R$ 48.140,00, a empresa individual Wilson Sena Militão (CNPJ:
05.748.774/0001-19), ocorrido em 26/1/2007, conforme nota fiscal 0004 (peça 60, p.146).
91.
De acordo com o Plano de Trabalho (peça 1, p.108-120), a execução da Meta 6 implicaria na
realização das seguintes Etapas/Fases, ao custo total de R$ 48.140,00:
6.1-Contratação da equipe de filmagem/produtora...........................................(R$ 20.000,00);
6.2-Elaboração de roteiro....................................................................................(R$ 3.000,00);
6.3-Diretor de fotografia.....................................................................................(R$ 3.000,00);
6.4-Filmagem: despesas com fita/aluguel de topic .........................................(R$ 1.740,00);
6.5-Música: elaboração e edição.........................................................................(R$ 6.000,00);
6.6-Edição de vídeo/despesa com ilha de edição................................................(R$ 2.400,00);
6.7-Pós-produção.................................................................................................(R$ 2.000,00);
6.8-Duplicação de dvd...................................................................................... (R$ 10.000,00).
92. Os serviços descritos na nota fiscal 0004, emitida pela empresa acima mencionada, indica: Serviços
de produção direção e edição do vídeo documentário sobre a religiosidade Afro-Brasileira, memória e
resistência.
93. Segundo a Nota Técnica 32/2012, de 22/6/2012 (peça 1, p.278-282), as despesas com Filmagem
(fita e aluguel de topic) e Música (elaboração e edição), nos valores de R$ 1.740,00 e R$ 6.000,00, não foram
comprovadas, sendo, por conseguinte, glosadas (Etapa/Fase 6.4 e 6.5).
94.
Os Pareceres Financeiros 66/2013 e 50/2015/CCONV apontam que a empresa em questão foi
beneficiária do pagamento no valor de R$ 48.140,00 sem o devido termo de contrato, e tampouco foi
selecionada pela convenente por meio de processo análogo ao licitatório.
Documentação Complementar da Prestação de Contas (peça 61, p.209-232 e peças 62 e 63).
95.
Na documentação apresentada pela convenente após a apresentação da prestação de contas
constam, com relação à mencionada Meta, as seguintes informações:
a) Recibo relativo aos serviços com fitas (R$ 140,00) e elaboração e edição de música para o vídeo
documentário Povo de Santo (R$ 6.000,00) emitido pela Imagem Rara Fotografia e Eventos Ltda./CNPJ:
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09.447.652/0001-43 (peça 62, p.158). O Parecer Financeiro 66/2013/CCONV solicitou a convenente a
apresentação da nota fiscal relativa aos mencionados pagamentos.
Conclusão da Meta 6
96.
Ante os fatos acima elencados, conclui-se que o valor referente a mencionada Meta 4, no valor de
R$ 48.100,00, deva ser glosado em face das seguintes irregularidades na execução das despesas:
(1) inexiste comprovação da utilização da via bancária para a realização das despesas com recursos do
convênio, que ocorreram, segundo a Relação de Pagamento, em desacordo com o disposto no art. 20 da
Instrução Normativa STN/MF 01/97, à época vigente, também transcrito na alínea ‘o’ da Cláusula Quarta (São
Obrigações das Partes), Item II (Do Convenente), do termo de convênio;
(2) a empresa foi selecionada para executar a referida meta sem que houvesse processo análogo ao
licitatório, na forma estabelecida na Lei 8.666/1993, e conforme consignado na Subcláusula Única da Cláusula
Quarta (Das Obrigações das Partes), Item II (Do Convenente), do termo de convênio, e sem o devido contrato
de prestação de serviço com terceiros, conforme exigido na alínea ‘m’ da Subcláusula Primeira da Cláusula
Nona (Da Prestação de Contas), do termo de convênio, se constituído, portanto, em contratação verbal; e
(3) segundo o parecer Financeiro 66/2013/CCONV, a empresa em questão recebeu o pagamento da
importância de R$ 48.140,00 em 18/1/2007, antes da emissão da nota fiscal 004, que datou de 26/1/2007.
Meta 7: Oficina: Registrando a História de Candomblés
(Total Previsto: R$ 27.700,00).
97.
A Relação de Pagamentos (peça 60, p.178) atinente a tal Meta, demonstra pagamentos realizados
via caixa, sem a indicação do documento bancário respectivo, à entidade Movimento de Apoio e Respeito à
Vida (CNPJ: 04.808.601/0001-86), no valor de R$ 27.716,90, portanto em desacordo com o disposto art. 20 da
Instrução Normativa STN/MF 01/97, à época vigente, também transcrito na alínea ‘o’ da Cláusula Quarta (São
Obrigações das Partes), Item II (Do Convenente), do termo de convênio (peça 1, p.84-106).
98.
Segundo pesquisa à página da Internet www.cnpjconsultas.com, referida Entidade possui como
atividade econômica principal associações de defesa de direitos sociais (9430800); e como atividades
econômicas secundárias organizações associativas ligadas à cultura e à arte (9493600) e associativas não
especificadas anteriormente (9499500), de conformidade com a Classificação Nacional de Atividades
Econômicas. Mencionadas atividades econômicas são incompatíveis com os serviços descritos nas notas fiscais
emitidas pela Entidade, conforme indicadas na tabela abaixo:
Descrição dos Serviços/Notas Fiscais-Movimento de Apoio e Respeito à Vida
N.

Descrição Serviços

Fiscal
R

Enecopy-Copiadora Ltda.

ecibo
00

216

Pagamento instrutor de fotografia.

00

7.5

Pagamento instrutor de audiovisual.

00
00
56
00
57
T

Pagamento instrutor de introdução à técnica de
história oral.
Pagamento de coordenação pedagógica da oficina
Registrando a história das Casas de Candomblés.
Pagamento de apoio técnico e secretaria das
oficinas Registrando a história dos Terreiros de
Candomblés.
****************************************
******

7.5
7.5
00,00
2.5
00,00
2.5
00,00
27.
716,90

60180

M

60182 e 184
M
60eta 7
186 e 188
M
60eta 7
190 e 192
M
60eta 7
194 e 196
*
60***
198 e 200
eta 7

00,00

55

P- Pg

*
****

00,00

54

O
bs:

,90

53

otal

Val
or-R$

*
******

****
*****

99.
A Entidade beneficiária dos pagamentos realizados pela convenente foi selecionada sem nenhum
procedimento análogo ao licitatório, na forma estabelecida na Lei 8.666/1993, e conforme consignado na
Subcláusula Única da Cláusula Quarta (Das Obrigações das Partes), Item II (Do Convenente), do termo de
convênio, e recebeu pagamentos sem a cobertura do devido contrato de prestação de serviços, conforme exigido
na alínea ‘m’ da Subcláusula Primeira da Cláusula Nona (Da Prestação de Contas), do termo de convênio, o que
impossibilita a identificação dos serviços que foram prestados.

862
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

100. As notas fiscais emitidas (0053, 0054, 0055,0056 e 0057) não descrevem os serviços que foram
prestados, mas, tão somente, as Etapas/Fases da Meta 7 constantes no Plano de Trabalho, o que não permite a
comprovação dos pagamentos realizados.
Conclusão da Meta 7
101. Ante os fatos acima elencados, conclui-se que o valor referente à mencionada Meta 7, no valor de
R$ 27.716,90, deva ser glosado em face das seguintes irregularidades na execução das despesas:
(1) inexiste comprovação da utilização da via bancária para a realização das despesas com recursos do
convênio, que ocorreram, portanto em desacordo com o disposto no art. 20 da Instrução Normativa STN/MF
01/97, à época vigente, também transcrito na alínea ‘o’ da Cláusula Quarta (São Obrigações das Partes), Item II
(Do Convenente), do termo de convênio;
(2) a Entidade foi selecionada para executar a referida Meta sem que houvesse processo análogo ao
licitatório, na forma estabelecida na Lei 8.666/1993, e conforme consignado na Subcláusula Única da Cláusula
Quarta (Das Obrigações das Partes), Item II (Do Convenente), do termo de convênio, e sem o devido contrato
de prestação de serviço com terceiros, conforme exigido na alínea ‘m’ da Subcláusula Primeira da Cláusula
Nona (Da Prestação de Contas), do termo de convênio, se constituído, portanto, em contratação verbal; e
(3) a entidade beneficiária dos pagamentos realizados - Movimento de Apoio e Respeito à Vida - não
possui atividades econômicas compatíveis com os serviços descritos nas notas fiscais emitidas.
ANÁLISE
102. Do material disponível na prestação de contas, juntamente com a documentação complementar
apresentada pelo responsável à FCP/MinC após a apresentação da prestação de contas (peça 61, p.209-232 e
peças 62 e 63), verifica-se que os recursos repassados não tiveram uma boa e regular aplicação, uma vez que
foram aplicados em desacordo com as condições pactuadas no instrumento, que refletem a legislação específica
que rege a matéria, quando se constatou a não instaurações de processo análogo ao licitatório para a contratação
das empresas/entidades executoras do objeto conveniado, na forma estabelecida na Lei 8.666/1993, e conforme
consignado na Subcláusula Única da Cláusula Quarta (Das Obrigações das Partes), Item II (Do Convenente), do
termo de convênio, e da não celebração do devido contrato de prestação de serviços, na forma exigida na alínea
‘m’ da Subcláusula Primeira da Cláusula Nona (Da Prestação de Contas), do termo de convênio, se constituído,
portanto, em contratação verbal, fato este que não permitiu que se verificasse o nexo de casualidade entre os
serviços prestados descritos nas notas fiscais com a atividade econômica da empresa/entidade verbalmente
contratada.
103. Também restou impossibilitada a verificação do nexo de casualidade entre os documentos fiscais
emitidos pelas empresas/entidades executoras do objeto conveniado com a movimentação bancária respectiva,
tendo em vista que a convenente elaborou as Relações de Pagamentos efetuados sem a indicação do documento
bancário correspondente, o que presume-se que não foi cumprido o disposto no art. 20 da Instrução Normativa
STN/MF 01/97, à época vigente, também transcrito na alínea ‘o’ da Cláusula Quarta(São Obrigações das
Partes), Item II (Do Convenente), do termo de convênio.
104. Por fim restou comprovado que a convenente não aplicou a contrapartida pactuado no convênio, no
valor de R$ 23.850,00, conforme se constata da Nota Técnica 32/2012, de 22/6/2012 (peça 1, p.278-282) e dos
Pareceres Financeiros 66/2013 e 50/2015/CCONV, datados de 10/7/2013 e 6/7/2015 (peça 1, p.302-310 e 332338), assim como não devolveu o saldo não aplicado, no valor de R$ 26.336,93.
105. A imputação do débito pelo valor total repassado, na forma sugerido nos Pareceres Financeiros
50/2015/CCONV, datado 6/7/2015 (peça 1, p.332-338), e acatado pela Presidência da FCP/MinC em seu
Despacho 255/GAB, de 4/9/2015 (peça 1, p.354), que não aprovou a prestação de contas do convênio pela
totalidade dos recursos repassados, no valor de R$ 238.440,00, e autorizou a instauração da tomada de contas
especial, se deveu a natureza do objeto conveniado, cujas partes executadas isoladamente não se prestam para os
fins inicialmente previstos e tampouco podem ser complementadas, em ocasião futura, para se obter os fins
pretendidos.
Responsabilidade Solidária
106. A responsabilização solidária do Núcleo de Resgate e Preservação da Cultura Afro-Brasileira/OMIDUDU ARTES pelo dano causado ao erário se impõe em face do enunciado da Súmula TCU 286, de 12/9/2014,
que especifica:
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.
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CONCLUSÃO
107. O exame da documentação de prestação de contas apresentada pela convenente à FCP/MinC,
encaminhada a esta Secretaria por força da diligência determinadas pelo Ministro-Relator em seu Despacho
datado de 13/11/2017 (peça 54), permitiu, na forma dos artigos 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 do Sr. Bartolomeu Dias da Cruz (CPF:
125.931.335-20). Da mesma forma, nos termos do Acórdão TCU 2763/2011, de 19/10/2011 (Plenário), entendo
que o Núcleo de Resgate e Preservação da Cultura Afro-Brasileira/OMI-DUDU ARTES (CNPJ:
04.699.665/0001-96) também deva ser incluído com responsável nas presentes contas. Propõe-se, por
conseguinte, que se promova a citação dos responsáveis.’

23. Efetuada a análise, a Secex-BA propôs que os responsáveis solidários – Sr. Bartolomeu
Dias da Cruz e o Núcleo de Resgate e Preservação da Cultura Afro-Brasileira/OMI-DUDU ARTES –
fossem citados, em razão das seguintes irregularidades:
a) não instauração de processo análogo ao licitatório para a contratação das empresas/entidades
executoras do objeto conveniado, na forma estabelecido na Lei 8.666/1993, e conforme consignado na
Subcláusula Única da Cláusula Quarta (Das Obrigações das Partes), Item II (Do Convenente), do termo de
convênio;
b) não celebração do devido contrato de prestação de serviços com as empresas que executaram o objeto
do convênio, na forma exigida na alínea ‘m’ da Subcláusula Primeira da Cláusula Nona (Da Prestação de
Contas), do termo de convênio, se constituíndo, portanto, em contratação verbal, fato este que não permitiu que
se verificasse o nexo de casualidade entre os serviços prestados descritos nas notas fiscais com a atividade
econômica da empresa/entidade verbalmente contratada;
c) elaboração das Relações de Pagamentos da Prestação de Contas do Convênio sem a indicação do
documento bancário correspondente, o que faz presumir que não foi cumprido o disposto no art. 20 da Instrução
Normativa STN/MF 01/97, à época vigente, também transcrito na alínea ‘o’ da Cláusula Quarta (São
Obrigações das Parte), Item II (Do Convenente), do termo de convênio, o que restou impossibilitada a
verificação do nexo de casualidade entre os documentos fiscais emitidos pelas empresas/entidades executoras do
objeto conveniado com a movimentação bancária respectiva; e
d) não aplicação da contrapartida pactuado no convênio, no valor de R$ 23.850,00, conforme informado
na Nota Técnica 32/2012, de 22/6/2012 e nos Pareceres Financeiros 66/2013 e 50/2015/CCONV, datados de
10/7/2013 e 6/7/2015, assim como a não devolveu o saldo não aplicado, no valor de R$ 26.336,93.

24.
Com base na delegação de competência do relator do feito, o Exmo. MinistroSubstituto Augusto Sherman Cavalcanti (Portaria ASC 7, de 19/8/2011), foram promovidas as citações
propostas, conforme a seguir discriminado:
a) Sr. Bartolomeu Dias da Cruz:
Of
ício nº

Dat
a do ofício

Data
de
recebimento

Nome
recebedor

do

11
97

25/

(p
eça 68)

5/2018

27/6/20
18

Maria

L.

Cruz

Obse
rvação
Respo
nsável pediu
vista
dos
autos (peça
74)

Prazo
defesa

Fim do
para
27/7/20

Apresenta
ção de Defesa
-

18
(com
prorrogação do
prazo original
– peça 77)

b) Núcleo de Resgate e Preservação da Cultura Afro-Brasileira/OMI-DUDU ARTES:
Ofí
cio nº

Dat
a do ofício

182
4/2018

31/
(peç

7/2018

a 72)
Edi
tal nº

Dat
a

Data
de
recebimento
12/9/20
18
AR
(peça 73)
Data
de publicação

Nome do
recebedor
Emília
Santana
-

Observ
ação
Residê
ncia
da
presidente da
Entidade
Observ
ação

Prazo
defesa

Fim do
para

Apresent
ação de Defesa
-

27/9/20
18

Prazo

Fim do
para

Apresent
ação de Defesa
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DOU
004
1/2018

11/
(peç

a 67)

defesa
12/6/20

18

6/2018

(peça

-

27/6/20
18

69)

25. Como se verifica dos quadros acima, o Sr. Bartolomeu Dias da Cruz pediu vista dos autos
em duas oportunidades – 3/4/2019 (peça 74) e 9/7/2019 (peça 74) – e teve deferido o prazo de
prorrogação solicitado (peças 76 e 77), sem que, no entanto, apresentasse defesa ou recolhesse o valor
do débito a ele imputado.
26. Por sua vez, o Núcleo de Resgate e Preservação da Cultura Afro-Brasileira/OMI-DUDU
ARTES foi citado pela via editalícia (peça 69) e, também, no endereço de sua atual dirigente, a Sra.
Josélia Santana da Silva (AR – peça 73). Contudo não apresentou defesa ou promoveu o recolhimento
do débito.
27. Nesse contexto, impõe-se que os responsáveis solidários sejam considerados revéis,
dando-se prosseguimento ao processo, de acordo com o art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992.
EXAME TÉCNICO
Da validade das notificações
28. 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.
(...)

29. 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.
30. Não é outra a orientação da jurisprudência do TCU, conforme se verifica dos julgados a
seguir transcritos:
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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).

31. 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.

32. No caso em exame, verifica-se que o Sr. Bartolomeu Dias da Cruz foi validamente citado
por meio do Ofício 1197/2018-TCU/SECEX-BA (peça 68), no endereço obtido pela Secex-BA em
pesquisa realizada junto à Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA (peça 26), qual
seja, Rua Santo Antônio 189E – Salvador-BA. A entrega do ofício citatório nesse endereção ficou
comprovada no AR à peça 70.
33. Quanto ao Núcleo de Resgate e Preservação da Cultura Afro-Brasileira/OMI-DUDU
ARTES, além de validamente citado pelo Edital 041/2018, de 12/6/2018 (peça 69), na forma prevista
no art. 179, inciso III, do Regimento Interno/TCU, também o foi no endereço de sua atual dirigente, a
Sra. Josélia Santana da Silva (AR – peça 73), que fora obtido pela Secex-BA em pesquisa de
endereços realizada na base de dados da Receita Federal (peça 71).
Da revelia
34. Nos processos do TCU, a revelia não leva à presunção de que sejam 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.
35. Ao não apresentarem defesa, os responsáveis deixaram de produzir provas da regular
aplicação dos recursos oriundos do Convênio 42/2006, em afronta às normas que impõem aos gestores
públicos 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.’
36. Não obstante a revelia configurada neste processo, e em prestígio ao princípio da verdade
real que informa os processos no TCU, foram os autos novamente compulsados, não se identificando
qualquer elemento que pudesse alterar as conclusões que fundamentaram as citações realizadas,
conforme as análises reproduzidas no item 22 da presente instrução.
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37. A esse respeito, cumpre asseverar que o reexame do processo, à luz da prestação de contas
encaminhada pela Fundação Cultural Palmares, veio a confirmar as conclusões formadas tanto na fase
interna da TCE, como nas instruções precedentes deste processo (peças 4 e 50), no sentido de que o Sr.
Bartolomeu Dias da Cruz, na qualidade de dirigente do Núcleo de Resgate e Preservação da Cultura
Afro-Brasileira/OMI-DUDU, não logrou comprovar o bom e regular emprego dos recursos oriundos
do Convênio 42/2006.
38. Com efeito, a prestação de contas evidenciou a sistemática inobservância a cláusulas do
termo de convênio, em especial quanto às contratações das empresas/entidades executoras das
atividades programadas, prescindindo-se de procedimento análogo ao da Lei 8.666/1993 (Subcláusula
Única da Cláusula Quarta – peça 1, p. 92), bem como da celebração dos respectivos termos contratuais
(Subcláusula Primeira da Cláusula Nona, alínea ‘m’ – peça 1, p. 98). Essas ocorrências se verificaram
nas sete metas que integravam o Plano de Trabalho (itens 53, 62, 71, 82, 89, 96 e 101, da instrução
reproduzida no item 22 supra).
39. Verificou-se, ainda, que as relações de pagamentos apresentadas não indicavam os
documentos bancários por meio dos quais foram pagas as despesas nelas elencadas. Tal prática foi
generalizada na gestão dos recursos financeiros do Convênio 42/2006 (itens 53, 62, 71, 82, 89, 96 e
101, da instrução reproduzida no item 22 supra), inviabilizando o estabelecimento do necessário liame
causal entre os recursos oriundos do ajuste e as atividades realizadas.
40. Outrossim, constatou-se que a Entidade não aplicou a contrapartida pactuada, no valor de
R$ 23.850,00, e tampouco restituiu o saldo não aplicado, de R$ 23.336,93, conforme atestado na Nota
Técnica 32/2012 (peça 1, p. 278-282) e no Parecer Financeiro 50/2015/CCONV (peça 1, p. 332-338),
ambos mencionados nos itens 9 e 10 desta instrução.
41. Portanto, no contexto examinado, a revelia dos responsáveis não conduz a outro deslinde
que não o julgamento pela irregularidade de suas contas, com a condenação ao pagamento do débito
apurado e ao pagamento da multa do art. 57, da Lei 8.443/1992, uma vez que, a partir dos elementos
que integram os autos, não foi possível a comprovação do nexo causal entre as despesas realizadas na
execução do Convênio 42/2006 e os recursos dele oriundos.
42. No presente caso, não se verifica a ocorrência da prescrição punitiva do TCU, uma vez o
repasse dos recursos do Convênio 42/2006 se deu em 27/12/2006, e o ato que ordenou a citação dos
responsáveis data de 25/8/2016 (peça 7).
43. Por fim, em se tratando de processo em que as partes interessadas não se manifestaram
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, nos termos dos §§ 2º e 6º do art. 202 do Regimento Interno do TCU.
CONCLUSÃO
44. Em face da revelia do Sr. Bartolomeu Dias da Cruz e do Núcleo de Resgate e Preservação
da Cultura Afro-Brasileira/OMI-DUDU, e inexistindo nos autos elementos que permitam concluir pela
ocorrência de boa-fé ou de outros excludentes de culpabilidade dos responsáveis solidários, propõe-se
que as respectivas contas sejam julgadas irregulares e que os responsáveis sejam condenados ao
pagamento do débito apurado nos autos, bem como lhes sejam aplicadas multas individuais, com
fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
45. Diante do exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo ao Tribunal:
a) considerar revéis o Sr. Bartolomeu Dias da Cruz (CPF: 125.931.335-20) e o Núcleo de
Resgate e Preservação da Cultura Afro-Brasileira/OMI- DUDU ARTES (CNPJ: 04.699.665/0001-96),
com fundamento no § 3º, art. 12, Lei 8.443/1992;
b) com fundamento nos arts. 1º, inciso I; 16, inciso III, alíneas ‘b’ e ‘c’; 19 e 23, inciso III,
todos da Lei 8.443/1992, e nos arts. 1º, inciso I; 209, incisos II e III; 210 e 214, inciso III, do
Regimento Interno TCU, julgar irregulares as contas do Sr. Bartolomeu Dias da Cruz (CPF:
125.931.335-20) e do Núcleo de Resgate e Preservação da Cultura Afro-Brasileira/OMI- DUDU
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ARTES (CNPJ: 04.699.665/0001-96), e condená-los ao pagamento das quantias a seguir especificadas,
com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal
(art. 214, inciso III, alínea ‘a’, do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo
Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das
datas indicadas, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor:
VALOR
ORIGINAL (R$)
238.440,00

DATA
OCORRÊNCIA
27/12/2006

DA

Valor atualizado até 9/10/2019: R$ 479.264,40 (demonstrativo de débito – peça 81)

c) aplicar, individualmente, ao Sr. Bartolomeu Dias da Cruz (CPF: 125.931.335-20) e ao
Núcleo de Resgate e Preservação da Cultura Afro-Brasileira/OMI- DUDU ARTES (CNPJ:
04.699.665/0001-96), 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, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança
judicial das dívidas caso não atendidas as notificações;
e) autorizar o pagamento das dívidas em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos
termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 e do art. 217 do Regimento Interno, 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 o recolhimento das
demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de
mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor;
f) alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela
importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2º do art. 217 do Regimento
Interno deste Tribunal;
g) enviar cópia do Acórdão que vier a ser proferido à Secretaria Especial da Cultural do
Ministério da Cidadania, à Secretaria Federal de Controle Interno e aos responsáveis, para ciência,
informando que a deliberação, acompanhada do Relatório e Voto que a fundamentarem, estará
disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso
requerido, o TCU poderá fornecer as correspondentes cópias, em mídia impressa, aos interessados e às
responsáveis arrolados nestes autos;
h) encaminhar cópia da deliberação, bem como do relatório e do voto que a
fundamentarem, 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 Regimento Interno do TCU, para adoção
das medidas que entender cabíveis.”
2.
O MP/TCU, representado pela Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva,
manifesta-se, em parecer à peça 87, de acordo com a proposta da unidade técnica.
É o relatório.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Cultural Palmares
(FCP), do Ministério da Cultura, em desfavor de Bartolomeu Dias da Cruz, Diretor-Presidente do
Núcleo de Resgate e Preservação da Cultura Afro-Brasileira/OMI-DUDU ARTES, em razão da não
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aprovação da prestação de contas do Convênio 42/2006 (Siafi 577590), tendo por objeto a realização
de parte do Projeto Cultura Afro-Brasileira em Salvador: registro, intercâmbio e mobilização.
2.
O convênio foi firmado no valor total de R$ 262.290,00, sendo R$ 238.440,00 à conta do
concedente e R$ 23.850,00 a título de contrapartida do convenente. Sua vigência ocorreu no período
de 20/12/2006 a 12/08/2007.
3.
O Parecer Financeiro 50/2015/CCONV, emitido pela FCP em 6/7/2015 (peça 1, p.
332/338), concluiu pela não aprovação da prestação de contas apresentada, ante a impossibilidade de
se comprovar o nexo de causalidade entre as despesas declaradas e os pagamentos realizados. Dessa
forma, foi instaurada a presente tomada de contas especial, imputando-se débito no valor total
repassado.
4.
No âmbito deste Tribunal, após providências para o devido saneamento dos autos, foi
promovida a citação solidária de Bartolomeu Dias da Cruz por via postal (peça 68) e do Núcleo de
Resgate e Preservação da Cultura Afro-Brasileira/OMI-DUDU ARTES por via postal, no endereço de
sua atual dirigente, Josélia Santana da Silva (peça 72) e também por via de edital (peça 67).
5.
O Sr. Bartolomeu Dias da Cruz teve vista dos autos (peça 79) e também teve deferida
prorrogação de prazo para atendimento à citação (peças 76 e 77).
6.
Apesar de regularmente citados, os responsáveis não apresentaram alegações de defesa,
tampouco recolheram o valor do débito que lhes foi imputado. Assim, devem ser considerados revéis,
nos termos do art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo.
7.
Ante este fato, a SecexTCE, por meio da instrução de mérito transcrita no relatório parte
desta deliberação, propõe julgar irregulares as presentes contas, imputando-se débito no valor total do
repasse aos responsáveis de forma solidária, além de aplicar-lhes a multa prevista no art. 57 da Lei
8.443/1992. O Ministério Público junto ao TCU avalizou a proposta da unidade técnica.
8.
Acolho o encaminhamento proposto pela unidade instrutiva e, ao mesmo tempo, adoto a
detalhada análise constante do parecer do MP/TCU como razões de decidir.
9.
Quanto à imputação de débito no valor total repassado pela FCP no âmbito do convênio,
embora a prestação de contas apresentada traga informações acerca da possível execução de parte do
objeto da avença, não foram apresentados os elementos comprobatórios necessários para o
estabelecimento do nexo de causalidade entre as despesas realizadas e os recursos repassados. Neste
sentido, valho-me da percuciente análise realizada no parecer do MP/TCU, da lavra da eminente
Procuradora-Geral, Cristina Machado da Costa e Silva (peça 87):
“(...)
25. De início, cumpre observar a existência de farta documentação que evidencia a consecução de parte
das metas físicas, acostada às peças 58 e 59, em consonância com os pareceres emitidos no âmbito da Fundação
Cultural Palmares.
26. No tocante à meta 1 (Registro do IV Copene), há evidências da execução do levantamento e
sistematização de notícias do evento em âmbito nacional e da cobertura fotográfica (etapas 1.1. e 1.2, peça 59,
pp. 43-89; peça 61, p. 3-156), mas não há evidências para demonstrar a efetiva edição, divulgação e distribuição
dos anais do IV Copene (etapas 1.3 a 1.5).
27. No tocante às demais metas pactuadas, constam dos autos evidências da execução de boa parte das
atividades previstas para as metas 2 (Encontro Estadual Sobre Reforma Agrária e Relações Raciais, peça 58, pp.
778-823 e peça 59, pp.1-37), 3 (Oficinas de formação de jovens comunicadores, peça 58, pp. 359-769), 4
(Intercâmbio cultural nas escolas, peça 59, pp. 91-99), 5 (Mostra audiovisual, peça 59, pp. 111-121) e 6
(Produção de documentário sobre religiosidade afro-brasileira ‘Povo de Santo’, peça 59, pp. 123-183, peça 61,
p. 201).
28. Acerca da meta 2, cabe ressaltar que o fato de o Encontro Estadual Sobre Reforma Agrária e
Relações Raciais ter se realizado em meados de setembro/2007, pouco tempo após o fim da vigência do
convênio, na cidade de Seabra/BA e não em Salvador/BA, não é suficiente, a nosso ver, para justificar a glosa
das despesas correspondentes.
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29. Vê-se que o plano de trabalho aprovado (peça 58, pp. 7-13) não especificou que o evento seria
realizado em Salvador/BA, e tal aspecto não foi impugnado pela Fundação Cultural Palmares. Ademais, como
já mencionado, a convenente solicitou tempestivamente prorrogação de prazo, cuja análise foi prejudicada por
greve de servidores.
30. Muito embora a vigência tenha sido posteriormente prorrogada pelo tempo de duração da greve
(até meados de agosto/2007), pondera-se que a demora por parte da FCP em responder ao pleito, de um lado, e a
necessidade de se estipular uma data para o evento com antecedência suficiente para viabilizar a adoção das
medidas necessárias para sua realização, de outro lado, contribuíram para que o evento tenha ocorrido após o
fim da vigência formal do convênio. Glosar despesas sob esse fundamento não se afigura razoável.
31. Isso posto, em exame da prestação de contas, verifica-se que, a despeito da execução regular de
grande parte das metas físicas, não é possível estabelecer nexo financeiro entre todos os documentos fiscais
apresentados e os recursos do convênio.
32. De início, destaca-se que há vários comprovantes de despesas cujos valores não encontram
correspondência com as quantias debitadas da conta específica do ajuste. Ademais, embora toda a
movimentação na conta bancária tenha sido efetivada mediante a emissão de cheques, conforme se verifica dos
extratos bancários acostados à peça 59, pp. 231-235 e peça 60, pp. 1-15, a relação de pagamentos não informa
os números dos cheques destinados a cada um dos fornecedores. Vale frisar que a convenente não atendeu à
solicitação da FCP para que fossem retificadas as relações de pagamento da prestação de contas, que
erroneamente fizeram menção a pagamentos via ‘caixa’, para indicar os números dos cheques correspondentes a
cada despesa informada.
33. Ademais, em boa parte dos casos em que há identidade entre valores de comprovantes fiscais e de
débitos lançados na conta bancária vinculada ao convênio, não é possível estabelecer nexo financeiro
inequívoco, em virtude da divergência entre as respectivas datas. Dito de outro modo, quando há coincidência
entre valores, os pagamentos teriam ocorrido em data anterior ou muito posterior à informada nos respectivos
recibos ou notas fiscais, o que suscita dúvida quanto à real destinação desses recursos.
34. Vale notar que não é despropositado cogitar de que algumas metas do convênio tenham contado
com fontes adicionais de financiamento, conforme se vê nas evidências coligidas à peça 58, p.782, e peça 59,
pp. 29, 127,128.
35. Nesse contexto, o fato de a convenente não ter cumprido a contento a obrigação de anexar à
prestação de contas todos os contratos firmados com os respectivos fornecedores de serviços, como estipulado
no termo de convênio (cláusula nona, subcláusula primeira, alínea ‘m’, peça 58, p. 181), pesa em seu desfavor.
Os poucos contratos que integram a prestação de contas não se prestam a esclarecer dúvidas quanto à
legitimidade das despesas aos quais se referem, devido a discrepâncias em relação a valores, à ausência de data
e assinatura das partes ou à ausência de todos os contratos firmados com um determinado prestador de serviço.
36. A nosso ver, essa falha não se revela suficiente, por si só, para fundamentar a glosa de despesas.
Todavia, diante das circunstâncias observadas no caso concreto, a não apresentação de contratos prejudica a
verificação do nexo financeiro dos gastos realizados, em especial no tocante a atividades que contaram com o
apoio de outras entidades ou de serviços de maior monta, relativos a diversas metas do convênio e prestados por
um único fornecedor.
37. O conjunto de inconsistências e lacunas de informações na documentação fiscal da prestação de
contas não permite concluir pela regular execução financeira do ajuste, razão pela qual se mostra adequada a
proposta da Unidade Técnica no sentido de imputar débito integral aos responsáveis, a despeito da boa e regular
execução física de boa parte das metas pactuadas.”

10. Tendo os responsáveis permanecido revéis perante a citação promovida pelo Tribunal,
deixaram passar a oportunidade de trazer aos autos os elementos capazes de demonstrar a boa e regular
aplicação dos recursos objeto destes autos.
11. Deixo de acolher tão-somente a proposta de se autorizar, desde já, o parcelamento da
dívida por entender que essa autorização depende de solicitação expressa por parte do devedor.
12. Nos termos do art. 16, § 3º, da LO/TCU, c/c o § 7º do art. 209 do RI/TCU, deve ser
enviada cópia da deliberação proferida nestes autos à Procuradoria da República no Estado da Bahia
para o ajuizamento das ações que considere cabíveis.
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Ante o exposto, manifesto-me por que o Tribunal aprove o acórdão que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 5350/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo TC 021.240/2016-7.
2. Grupo I – Classe II – Assunto: Tomada de Contas Especial.
3. Responsáveis: Bartolomeu Dias da Cruz (CPF: 125.931.335-20) e Núcleo de Resgate e
Preservação da Cultura Afro-Brasileira/OMI-DUDU ARTES (CNPJ: 04.699.665/0001-96).
4. Órgão/Entidade/Unidade: Núcleo de Resgate e Preservação da Cultura Afro-Brasileira/OMIDUDU ARTES.
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE).
8. Representante legal: Narlison Borges de Sales (CPF 237.288.335-68).
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela
Fundação Cultural Palmares (FCP), do Ministério da Cultura, em desfavor de Bartolomeu Dias da
Cruz, Diretor-Presidente do Núcleo de Resgate e Preservação da Cultura Afro-Brasileira/OMI-DUDU
ARTES, em razão da não aprovação da prestação de contas do Convênio 42/2006 (Siafi 577590),
tendo por objeto a realização de parte do Projeto Cultura Afro-Brasileira em Salvador: registro,
intercâmbio e mobilização,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara,
ante as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. considerar revéis Bartolomeu Dias da Cruz e o Núcleo de Resgate e Preservação da Cultura
Afro-Brasileira/OMI-DUDU ARTES, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992;
9.2. julgar irregulares as contas de Bartolomeu Dias da Cruz e do Núcleo de Resgate e
Preservação da Cultura Afro-Brasileira/OMI-DUDU ARTES, 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, condenando-os,
solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 238.440,00 (duzentos e trinta e oito mil, quatrocentos e
quarenta reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja
comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno), o recolhimento
da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de
mora calculados a partir de 27/12/2006 até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na
legislação em vigor;
9.3. aplicar a Bartolomeu Dias da Cruz e ao Núcleo de Resgate e Preservação da Cultura AfroBrasileira/OMI-DUDU ARTES, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa individual no
valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da
notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea “a”, do
RI/TCU, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente
desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na
forma da legislação em vigor;
9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial
das dívidas caso não atendidas as notificações;
9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, com
fundamento no art. 16, § 3º, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7º do art. 209 do Regimento Interno do TCU,
para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e
9.6. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.
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10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5350-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de
Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral

GRUPO II – CLASSE IV – 1ª CÂMARA
TC 023.375/2020-5
Natureza: Admissão.
Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal de Alfenas/MG.
Interessados: Thayná Larissa Aguilar dos Santos, CPF 091.878.506-56; Luciana Souza Chavasco
Vargas, CPF 059.603.346-07; Laura Machado do Nascimento, CPF 014.058.690-38; Amanda Naves
Berchez, CPF 081.343.516-11; Ronaldo Hernandes, CPF 090.984.086-56; Túlio de Almeida Hermes,
CPF 112.449.136-85; Matheus Venga Mendes, CPF 081.315.066-30, e Maurício Megda de Andrade
Júnior, CPF 084.619.606-96.
Representação legal: não há.
SUMÁRIO: PESSOAL. ATOS DE ADMISSÃO. CONTRATO TEMPORÁRIO COM
FUNDAMENTO NA LEI 8.745/1993. TRÊS CONTRATOS DE TRABALHO ENCERRADOS COM
OS SUBSEQUENTES DESLIGAMENTOS. CESSAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS.
ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA PELA PERDA DO OBJETO. LEGALIDADE E
REGISTRO DOS DEMAIS ATOS. CIÊNCIA.
RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos das admissões de Thayná Larissa Aguilar dos Santos, Luciana
Souza Chavasco Vargas, Laura Machado do Nascimento, Amanda Naves Berchez, Ronaldo
Hernandes, Túlio de Almeida Hermes, Matheus Venga Mendes, e de Maurício Megda de Andrade
Júnior (peças 2/9), cujos atos foram encaminhados ao Tribunal por intermédio do sistema Sisac, na
sistemática definida na IN 78/2018, com parecer do órgão de Controle Interno pela legalidade.
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2.
A unidade técnica, ao analisar os fundamentos legais dos atos admissionais bem como as
informações prestadas pelo órgão do controle interno, lavrou a instrução vista à peça 11, adiante
parcialmente transcrita, com eventuais ajustes de forma:
“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 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 e-Pessoal, 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 e-Pessoal, bem como nos espelhos dos atos contemplados por esta instrução.
Exame das Constatações
9.
Ato: 21561/2020 - Interessado: THAYNA LARISSA AGUILAR DOS SANTOS - CPF:
091.878.506-56
9.1. Parecer do Controle Interno: considerar o ato Análise dispensada de acordo com o art. 14
da IN TCU 78-2018. Justificativa: Análise dispensada de acordo com o art. 14 da IN TCU 78-2018
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 THAYNA LARISSA AGUILAR DOS
SANTOS.
10. Ato: 21591/2020 - Interessado: LUCIANA SOUZA CHAVASCO VARGAS - CPF:
059.603.346-07
10.1. Parecer do Controle Interno: considerar o ato Análise dispensada de acordo com o art. 14
da IN TCU 78-2018. Justificativa: Análise dispensada de acordo com o art. 14 da IN TCU 78-2018
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 LUCIANA SOUZA CHAVASCO
VARGAS.
11. Ato: 25186/2020 - Interessado: LAURA MACHADO DO NASCIMENTO - CPF:
014.058.690-38
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11.1. Parecer do Controle Interno: considerar o ato Análise dispensada de acordo com o art. 14
da IN TCU 78-2018. Justificativa: Análise dispensada de acordo com o art. 14 da IN TCU 78-2018
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 LAURA MACHADO DO
NASCIMENTO.
12. Ato: 26818/2020 - Interessado: AMANDA NAVES BERCHEZ - CPF: 081.343.516-11
12.1. Parecer do Controle Interno: considerar o ato Análise dispensada de acordo com o art. 14
da IN TCU 78-2018. Justificativa: Análise dispensada de acordo com o art. 14 da IN TCU 78-2018
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 AMANDA NAVES BERCHEZ.
13. Ato: 26825/2020 - Interessado: RONALDO HERNANDES - CPF: 090.984.086-56
13.1. Parecer do Controle Interno: considerar o ato Análise dispensada de acordo com o art. 14
da IN TCU 78-2018. Justificativa: Análise dispensada de acordo com o art. 14 da IN TCU 78-2018
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 RONALDO HERNANDES.
14. Ato: 28855/2020 - Interessado: TULIO DE ALMEIDA HERMES - CPF: 112.449.136-85
14.1. Parecer do Controle Interno: considerar o ato Análise dispensada de acordo com o art. 14
da IN TCU 78-2018. Justificativa: Análise dispensada de acordo com o art. 14 da IN TCU 78-2018
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 TULIO DE ALMEIDA HERMES.
15. Ato: 35169/2020 - Interessado: MATHEUS VENGA MENDES - CPF: 081.315.066-30
15.1. Parecer do Controle Interno: considerar o ato Análise dispensada de acordo com o art. 14
da IN TCU 78-2018. Justificativa: Análise dispensada de acordo com o art. 14 da IN TCU 78-2018
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 MATHEUS VENGA MENDES.
16. Ato: 41730/2020 - Interessado: MAURICIO MEGDA DE ANDRADE JUNIOR - CPF:
084.619.606-96
16.1. Parecer do Controle Interno: considerar o ato Análise dispensada de acordo com o art. 14
da IN TCU 78-2018. Justificativa: Análise dispensada de acordo com o art. 14 da IN TCU 78-2018
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 MAURICIO MEGDA DE
ANDRADE JUNIOR.
CONCLUSÃO
17. A abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam convicção
de que os atos 28855/2020, 26825/2020, 41730/2020, 25186/2020, 21591/2020, 21561/2020,
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26818/2020 e 35169/2020 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.
(...)”
3.
A unidade técnica instrutiva concluiu sua instrução com proposta de legalidade das
admissões em apreço e o registro dos correspondentes atos.
4.
O Ministério Público, neste ato representado pelo Procurador Rodrigo Medeiros de Lima,
emitiu o Parecer constante da peça 14, lavrado nos seguintes termos:
“Trata-se de processo consolidado com 8 atos de admissões realizadas pela Universidade Federal
de Alfenas.
2.
Após aplicação das críticas automáticas, a Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip)
propôs a legalidade e registro de todos os atos (peças 11-12).
3.
Todavia, Thayna Larissa Aguilar dos Santos (peça 2), Luciana Souza Chavasco Vargas
(peça 3) e Laura Machado do Nascimento (peça 4), contratadas temporariamente pelo regime da Lei
8.745/1993, tiveram seus contratos de trabalho encerrados em 24/7/2020, 11/7/2020, 17/7/2020,
respectivamente, consoante se vê no resultado da consulta ao Siapenet acostado à peça 13. Aplica-se,
portanto, aos casos, o disposto no § 5º do art. 260 do Regimento Interno do TCU, segundo o qual ‘O
Tribunal poderá considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão e
concessão cujos efeitos financeiros tenham se exaurido antes de sua apreciação’.
4.
Desse modo, este representante do Ministério Público de Contas da União opina porque o
Tribunal considere prejudicados, por perda de objeto, os atos de peças 2, 3 e 4, ao tempo em que anui à
proposta da Sefip pela legalidade e registro dos demais atos”.

É o Relatório.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Cuidam os presentes autos das admissões de Thayná Larissa Aguilar dos Santos, Luciana Souza
Chavasco Vargas, Laura Machado do Nascimento, Amanda Naves Berchez, Ronaldo Hernandes, Túlio
de Almeida Hermes, Matheus Venga Mendes e de Maurício Megda de Andrade Júnior, contratados
temporariamente pela Universidade Federal de Alfenas/MG.
2.
A unidade técnica propôs que as admissões ora em apreço fossem consideradas legais, com
os subsequentes registros dos atos.
3.
O Ministério Público divergiu, parcialmente, desse encaminhamento propugnando, por sua
vez, que seja considerada prejudicada a análise de mérito das admissões de Thayná Larissa Aguilar dos
Santos, Luciana Souza Chavasco Vargas e de Laura Machado do Nascimento (peças 2/4), pela perda
do seu objeto, em virtude do desligamento dessas interessadas da Universidade Federal de Alfenas no
Estado de Minas Gerais, tendo em vista que seus contratos de trabalho foram encerrados em
24/7/2020, 11/7/2020 e 17/7/2020, nessa ordem, como faz prova o documento visto à peça 13
(consulta ao Siapenet).
4.
Desse modo, entendo que a hipótese atrai a aplicação do § 5º do art. 260 do Regimento
Interno desta Corte de Contas, podendo-se considerar prejudicado, pela perda do objeto, o exame de
mérito desses três atos admissionais, uma vez exauridos os seus efeitos financeiros. Quanto aos demais
atos, acolho o encaminhamento da unidade técnica pela legalidade e registro, proposição a que anuiu o
Parquet especializado.
Ex positis, acolhendo, em parte, a proposta da unidade técnica e o Parecer do Ministério
Público, manifesto-me por que o Tribunal aprove o acórdão que ora submeto a esse Colegiado.
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ACÓRDÃO Nº 5351/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo TC 023.375/2020-5.
2. Grupo II – Classe IV - Assunto: Admissão.
3. Interessados: Thayná Larissa Aguilar dos Santos, CPF 091.878.506-56; Luciana Souza
Chavasco Vargas, CPF 059.603.346-07; Laura Machado do Nascimento, CPF 014.058.690-38;
Amanda Naves Berchez, CPF 081.343.516-11; Ronaldo Hernandes, CPF 090.984.086-56; Túlio de
Almeida Hermes, CPF 112.449.136-85; Matheus Venga Mendes, CPF 081.315.066-30, e Maurício
Megda de Andrade Júnior, CPF 084.619.606-96.
4. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alfenas/MG.
5. Relator: Ministro - Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Admissão, os Ministros do Tribunal de Contas da
União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II,
do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM em:
9.1. considerar legais os atos constantes das peças 5/9, relativos às admissões de Amanda Naves
Berchez, Ronaldo Hernandes, Túlio de Almeida Hermes, Matheus Venga Mendes e de Maurício
Megda de Andrade Júnior, autorizando-lhes o registro, nos termos do art. 260, § 1º, do Regimento
Interno desta Corte de Contas;
9.2. considerar prejudicada, pela perda do objeto, a análise de mérito dos atos constantes das
peças 2, 3 e 4, relativos às admissões de Thayná Larissa Aguilar dos Santos, Luciana Souza Chavasco
Vargas e de Laura Machado do Nascimento, nos termos do § 5º do art. 260 do Regimento Interno
desta Corte de Contas;
9.3. dar ciência desta deliberação à Universidade Federal de Alfenas/MG; e
9.4. arquivar os autos.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5351-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de
Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI
Relator

876
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral

GRUPO II– CLASSE IV – 1ª CÂMARA
TC 023.405/2020-1
Natureza: Admissão.
Órgão/Entidade/Unidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro
Interessados: Jeanne Chaves Rodrigues, CPF 133.606.927-99; Joana Maia Simoni, CPF
106.606.647-71; Vanessa Santos Vitorino, CPF 131.812.797-14; Mauro Vitor dos Santos Moura, CPF
127.181.347-55; Regina Gonçalves Soares, CPF 036.385.316-27; Robnei Bonifácio de Oliveira, CPF
140.388.827-21; Otávio Kaminski de Oliveira, CPF 043.974.649.36; Daniela Szilard Le Cocq D
Oliveira, CPF 831.822.920-72; Natália Gattass Ferreira Soares Pereira, CPF 017.529.221-31, e Luan
Ghezzi Ferreira Pinho, CPF 056.947.767-04.
Representação legal: não há.
SUMÁRIO: PESSOAL. ATOS DE ADMISSÃO. CONTRATO TEMPORÁRIO COM
FUNDAMENTO NA LEI 8.745/1993. TRÊS CONTRATOS DE TRABALHO ENCERRADOS COM
OS SUBSEQUENTES DESLIGAMENTOS. CESSAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS.
ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA PELA PERDA DO OBJETO. LEGALIDADE E
REGISTRO DOS DEMAIS ATOS. CIÊNCIA.
RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos das Admissões de Jeanne Chaves Rodrigues, Joana Maia
Simoni, Vanessa Santos Vitorino, Mauro Vitor dos Santos Moura, Regina Gonçalves Soares, Robnei
Bonifácio de Oliveira, Otávio Kaminski de Oliveira, Daniela Szilard Le Cocq D Oliveira, Natália
Gattass Ferreira Soares Pereira, e de Luan Ghezzi Ferreira Pinho, (peças 2/11), cujos atos foram
encaminhados ao Tribunal por intermédio do sistema Sisac, na sistemática definida na IN 78/2018,
com parecer do órgão de Controle Interno pela legalidade.
2.
A unidade técnica, ao analisar os fundamentos legais dos atos admissionais bem como as
informações prestadas pelo órgão do controle interno, lavrou a instrução vista à peça 13, adiante
parcialmente transcrita, com eventuais ajustes de forma:
“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

877
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

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 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 e-Pessoal, 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 e-Pessoal, bem como nos espelhos dos atos contemplados por esta instrução.
Exame das Constatações
9.
Ato: 37650/2020 - Interessado: JEANNE CHAVES RODRIGUES - CPF: 133.606.927-99
9.1. Parecer do Controle Interno: considerar o ato Análise dispensada de acordo com o art. 14
da IN TCU 78-2018. Justificativa: Análise dispensada de acordo com o art. 14 da IN TCU 78-2018
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 JEANNE CHAVES RODRIGUES.
10. Ato: 37651/2020 - Interessado: JOANA MAIA SIMONI - CPF: 106.606.647-71
10.1. Parecer do Controle Interno: considerar o ato Análise dispensada de acordo com o art. 14
da IN TCU 78-2018. Justificativa: Análise dispensada de acordo com o art. 14 da IN TCU 78-2018
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 JOANA MAIA SIMONI.
11. Ato: 37672/2020 - Interessado: VANESSA SANTOS VITORINO - CPF: 131.812.797-14
11.1. Parecer do Controle Interno: considerar o ato Análise dispensada de acordo com o art. 14
da IN TCU 78-2018. Justificativa: Análise dispensada de acordo com o art. 14 da IN TCU 78-2018
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 VANESSA SANTOS
VITORINO.
12. Ato: 37724/2020 - Interessado: MAURO VITOR DOS SANTOS MOURA - CPF:
127.181.347-55
12.1. Parecer do Controle Interno: considerar o ato Análise dispensada de acordo com o art. 14
da IN TCU 78-2018. Justificativa: Análise dispensada de acordo com o art. 14 da IN TCU 78-2018
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 MAURO VITOR DOS SANTOS
MOURA.
13. Ato: 38231/2020 - Interessado: REGINA GONCALVES SOARES - CPF: 036.385.316-27
13.1. Parecer do Controle Interno: considerar o ato Análise dispensada de acordo com o art. 14
da IN TCU 78-2018. Justificativa: Análise dispensada de acordo com o art. 14 da IN TCU 78-2018
13.2. 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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13.3. Encaminhamento do ato:
13.3.1.
Considerar LEGAL e conceder registro do ato de REGINA GONCALVES
SOARES.
14. Ato: 38242/2020 - Interessado: ROBNEI BONIFACIO DE OLIVEIRA - CPF:
140.388.827-21
14.1. Parecer do Controle Interno: considerar o ato Análise dispensada de acordo com o art. 14
da IN TCU 78-2018. Justificativa: Análise dispensada de acordo com o art. 14 da IN TCU 78-2018
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 ROBNEI BONIFACIO DE
OLIVEIRA.
15. Ato: 38642/2020 - Interessado: OTAVIO KAMINSKI DE OLIVEIRA - CPF:
043.974.649-36
15.1. Parecer do Controle Interno: considerar o ato Análise dispensada de acordo com o art. 14
da IN TCU 78-2018. Justificativa: Análise dispensada de acordo com o art. 14 da IN TCU 78-2018
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 OTAVIO KAMINSKI DE
OLIVEIRA.
16. Ato: 38726/2020 - Interessado: DANIELA SZILARD LE COCQ D OLIVEIRA - CPF:
831.822.920-72
16.1. Parecer do Controle Interno: considerar o ato Análise dispensada de acordo com o art. 14
da IN TCU 78-2018. Justificativa: Análise dispensada de acordo com o art. 14 da IN TCU 78-2018
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 DANIELA SZILARD LE COCQ
D OLIVEIRA.
17. Ato: 38742/2020 - Interessado: NATALIA GATTASS FERREIRA SOARES PEREIRA CPF: 017.529.221-31
17.1. Parecer do Controle Interno: considerar o ato Análise dispensada de acordo com o art. 14
da IN TCU 78-2018. Justificativa: Análise dispensada de acordo com o art. 14 da IN TCU 78-2018
17.2. Por intermédio de análises realizadas por esta Unidade Técnica no presente ato, não se
constatou irregularidade que obste a chancela pela legalidade.
17.3. Encaminhamento do ato:
17.3.1.
Considerar LEGAL e conceder registro do ato de NATALIA GATTASS
FERREIRA SOARES PEREIRA.
18. Ato: 39490/2020 - Interessado: LUAN GHEZZI FERREIRA PINHO - CPF: 056.947.76704
18.1. Parecer do Controle Interno: considerar o ato Análise dispensada de acordo com o art. 14
da IN TCU 78-2018. Justificativa: Análise dispensada de acordo com o art. 14 da IN TCU 78-2018
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 GHEZZI FERREIRA
PINHO.
CONCLUSÃO
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19. A abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam convicção
de que os atos 37650/2020, 39490/2020, 38242/2020, 38642/2020, 37651/2020, 38742/2020,
38726/2020, 37672/2020, 38231/2020 e 37724/2020 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.
(...)”
3.
A unidade técnica instrutiva concluiu sua instrução com proposta de legalidade das
admissões em apreço e o registro dos correspondentes atos.
4.
O Ministério Público, neste ato representado pelo Procurador Rodrigo Medeiros de Lima,
emitiu o Parecer constante da peça 14, lavrado nos seguintes termos:
“Trata-se de processo consolidado com 10 atos de admissões realizadas pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro.
2.
Após aplicação das críticas automáticas, a Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip)
propôs a legalidade e registro de todos os atos (peças 13-14).
3.
Todavia, Jeanne Chaves Rodrigues (peça 2), Mauro Vitor dos Santos Moura (peça 5),
Regina Goncalves Soares (peça 6), Robnei Bonifácio de Oliveira (peça 7), Otavio Kaminski de
Oliveira (peça 8), Daniela Szilard Le Cocq D Oliveira (peça 9), Natalia Gattass Ferreira Soares Pereira
(peça 10) e Luan Ghezzi Ferreira Pinho (peça 11), contratados temporariamente pelo regime da Lei
8.745/1993, tiveram seus contratos de trabalho encerrados em 29/7/2020, 31/7/2020, 29/7/2020,
8/7/2020, 24/7/2017, 31/12/2018, 7/11/2018 e 14/12/2018, respectivamente, já Vanessa Santos Vitorino
(peça 4) teve seu vínculo encerrado devido a posse em outro cargo inacumulável, em 30/10/2019,
consoante se vê no resultado da consulta ao Siapenet acostado à peça 15. Aplica-se, portanto, aos
casos, o disposto no § 5º do art. 260 do Regimento Interno do TCU, segundo o qual ‘O Tribunal
poderá considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão e concessão cujos
efeitos financeiros tenham se exaurido antes de sua apreciação’.
4.
Desse modo, este representante do Ministério Público de Contas da União opina porque o
Tribunal considere prejudicados, por perda de objeto, os atos de peças 2 e 4 a 11, ao tempo em que
anui à proposta da Sefip pela legalidade e registro do ato à peça 3”.

É o Relatório.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Cuidam os presentes autos das Admissões de Jeanne Chaves Rodrigues, Joana Maia
Simoni, Vanessa Santos Vitorino, Mauro Vitor dos Santos Moura, Regina Gonçalves Soares, Robnei
Bonifácio de Oliveira, Otávio Kaminski de Oliveira, Daniela Szilard Le Cocq D Oliveira, Natália
Gattass Ferreira Soares Pereira, e de Luan Ghezzi Ferreira Pinho, contratados temporariamente pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro.
2.
A unidade técnica propôs que as admissões ora em apreço fossem consideradas legais, com
os subsequentes registros dos atos.
3.
O Ministério Público divergiu, parcialmente, desse encaminhamento propugnando, por sua
vez, que seja considerada prejudicada a análise de mérito das admissões de Jeanne Chaves Rodrigues,
Mauro Vitor dos Santos Moura, Regina Goncalves Soares, Robnei Bonifácio de Oliveira, Otávio
Kaminski de Oliveira, Daniela Szilard Le Cocq D Oliveira, Natália Gattass Ferreira Soares Pereira e
Luan Ghezzi Ferreira Pinho (peças 2 e 5/11), pela perda do seu objeto, em virtude do desligamento
dessas interessadas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tendo em vista que seus contratos de
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trabalho foram encerrados em 29/7/2020, 31/7/2020, 29/7/2020, 8/7/2020, 24/7/2017, 31/12/2018,
7/11/2018 e 14/12/2018, nessa ordem, e de Vanessa Santos Vitorino (peça 4), tendo em vista o
encerramento de seu vínculo empregatício para tomar posse em outro cargo, em 30/10/2019, como faz
prova o documento visto à peça 15 (consulta ao Siapenet).
4.
Desse modo, entendo que a hipótese atrai a aplicação do § 5º do art. 260 do Regimento
Interno desta Corte de Contas, podendo-se considerar prejudicado, pela perda do objeto, o exame de
mérito dos atos admissionais constantes das peças 2 e 4/11, uma vez já exauridos todos os seus efeitos
financeiros. Quanto ao ato visto à peça 3, relativo à admissão de Joana Maia Simoni, acolho o
encaminhamento da unidade técnica pela legalidade e registro, proposição a que anuiu o Parquet
especializado.
Ex positis, acolhendo, em parte, a proposta da unidade técnica e o Parecer do Ministério
Público, manifesto-me por que o Tribunal aprove o acórdão que ora submeto a esse Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 5352/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo TC 023.405/2020-1.
2. Grupo II – Classe IV - Assunto: Admissão.
3. Interessados: Jeanne Chaves Rodrigues, CPF 133.606.927-99; Joana Maia Simoni, CPF
106.606.647-71; Vanessa Santos Vitorino, CPF 131.812.797-14; Mauro Vitor dos Santos Moura, CPF
127.181.347-55; Regina Gonçalves Soares, CPF 036.385.316-27; Robnei Bonifácio de Oliveira, CPF
140.388.827-21; Otávio Kaminski de Oliveira, CPF 043.974.649.36; Daniela Szilard Le Cocq D
Oliveira, CPF 831.822.920-72; Natália Gattass Ferreira Soares Pereira, CPF 017.529.221-31, e Luan
Ghezzi Ferreira Pinho, CPF 056.947.767-04.
4. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro.
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Admissão, os Ministros do Tribunal de Contas da
União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II,
do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM em:
9.1. considerar legal o ato constante da peça 3, relativo à admissão de Joana Maia Simoni,
autorizando-lhe o registro, nos termos do art. 260, § 1º, do Regimento Interno desta Corte de Contas;
9.2. considerar prejudicada, pela perda do objeto, a análise de mérito dos atos constantes das
peças 2 e 4/11, relativos às admissões de Jeanne Chaves Rodrigues, Vanessa Santos Vitorino, Mauro
Vitor dos Santos Moura, Regina Gonçalves Soares, Robnei Bonifácio de Oliveira, Otávio Kaminski de
Oliveira, Daniela Szilard Le Cocq D Oliveira, Natália Gattass Ferreira Soares Pereira, e de Luan
Ghezzi Ferreira Pinho, nos termos do § 5º do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas;
9.3. dar ciência desta deliberação à Universidade Federal do Rio de Janeiro; e
9.4. arquivar os autos.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5352-09/21-1.
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13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de
Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral

GRUPO II – CLASSE IV – 1ª CÂMARA
TC 025.267/2020-5
Natureza: Admissão.
Órgão/Entidade/Unidade: Fundação Universidade de Brasília.
Interessados: Alice Melo Ribeiro, CPF 828.551.101-49; Carolina Musso, CPF 004.822.321-29;
Vitor João Ramos Alves, CPF 071.898.167-71; Flávia Silva Arbex Borim, CPF 214.002.828-70;
Morgana de Souza Alcântara, CPF 008.904.771-08; Thales Neves de Abreu, CPF 027.666.301-20, e
Danillo Fernandes Pereira, CPF 023.086.781-27.
Representação legal: não há.
SUMÁRIO: PESSOAL. ATOS DE ADMISSÃO. CONTRATO TEMPORÁRIO COM
FUNDAMENTO NA LEI 8.745/1993. DOIS CONTRATOS DE TRABALHO ENCERRADOS COM
OS SUBSEQUENTES DESLIGAMENTOS. CESSAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS.
ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA PELA PERDA DO OBJETO. LEGALIDADE E
REGISTRO DOS DEMAIS ATOS. CIÊNCIA.
RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos das admissões de Alice Melo Ribeiro, Carolina Musso, Vitor
João Ramos Alves, Flávia Silva Arbex Borim, Morgana de Souza Alcântara, Thales Neves de Abreu e
de Danillo Fernandes Pereira, (peças 2/8), cujos atos foram encaminhados ao Tribunal por intermédio
do sistema Sisac, na sistemática definida na IN 78/2018, com parecer do órgão de Controle Interno
pela legalidade.
2.
A unidade técnica, ao analisar os fundamentos legais dos atos admissionais bem como as
informações prestadas pelo órgão do controle interno, lavrou a instrução vista à peça 10, adiante
parcialmente transcrita, com eventuais ajustes de forma:
“EXAME TÉCNICO
Procedimentos aplicados

882
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

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 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 e-Pessoal, 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 e-Pessoal, bem como nos espelhos dos atos contemplados por esta instrução.
Exame das Constatações
9.
Ato: 114763/2019 - Interessado: ALICE MELO RIBEIRO - CPF: 828.551.101-49
9.1. Parecer do Controle Interno: considerar o ato Análise dispensada de acordo com o art. 14
da IN TCU 78-2018. Justificativa: Análise dispensada de acordo com o art. 14 da IN TCU 78-2018
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 ALICE MELO RIBEIRO.
10. Ato: 131660/2019 - Interessado: CAROLINA MUSSO - CPF: 004.822.321-29
10.1. Parecer do Controle Interno: considerar o ato Análise dispensada de acordo com o art. 14
da IN TCU 78-2018. Justificativa: Análise dispensada de acordo com o art. 14 da IN TCU 78-2018
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 CAROLINA MUSSO.
11. Ato: 50182/2020 - Interessado: VITOR JOAO RAMOS ALVES - CPF: 071.898.167-71
11.1. Parecer do Controle Interno: considerar o ato Análise dispensada de acordo com o art. 14
da IN TCU 78-2018. Justificativa: Análise dispensada de acordo com o art. 14 da IN TCU 78-2018
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 VITOR JOAO RAMOS ALVES.
12. Ato: 50641/2020 - Interessado: FLAVIA SILVA ARBEX BORIM - CPF: 214.002.828-70
12.1. Parecer do Controle Interno: considerar o ato Análise dispensada de acordo com o art. 14
da IN TCU 78-2018. Justificativa: Análise dispensada de acordo com o art. 14 da IN TCU 78-2018
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:
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12.3.1. Considerar LEGAL e conceder registro do ato de FLAVIA SILVA ARBEX BORIM.
13. Ato: 50697/2020 - Interessado: MORGANA DE SOUZA ALCANTARA - CPF:
008.904.771-08
13.1. Parecer do Controle Interno: considerar o ato Análise dispensada de acordo com o art. 14
da IN TCU 78-2018. Justificativa: Análise dispensada de acordo com o art. 14 da IN TCU 78-2018
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 MORGANA DE SOUZA
ALCANTARA.
14. Ato: 52906/2020 - Interessado: THALES NEVES DE ABREU - CPF: 027.666.301-20
14.1. Parecer do Controle Interno: considerar o ato Análise dispensada de acordo com o art. 14
da IN TCU 78-2018. Justificativa: Análise dispensada de acordo com o art. 14 da IN TCU 78-2018
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 THALES NEVES DE ABREU.
15. Ato: 52948/2020 - Interessado: DANILLO FERNANDES PEREIRA - CPF: 023.086.78127
15.1. Parecer do Controle Interno: considerar o ato Análise dispensada de acordo com o art. 14
da IN TCU 78-2018. Justificativa: Análise dispensada de acordo com o art. 14 da IN TCU 78-2018
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 DANILLO FERNANDES PEREIRA.
CONCLUSÃO
16. A abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam convicção
de que os atos 52948/2020, 52906/2020, 50641/2020, 50697/2020, 50182/2020, 114763/2019 e
131660/2019 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.
(...)”
3.
A unidade técnica instrutiva concluiu sua instrução com proposta de legalidade das
admissões em apreço e o registro dos correspondentes atos.
4.
O Ministério Público, neste ato representado pelo Procurador Rodrigo Medeiros de Lima,
emitiu o Parecer constante da peça 13, lavrado nos seguintes termos:
“Trata-se

de processo consolidado com 7 atos de admissões realizadas pela Fundação
Universidade de Brasília.
2.
Após aplicação das críticas automáticas, a Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip)
propôs a legalidade e registro de todos os atos (peças 10-11).
3.
Todavia, Alice Melo Ribeiro (peça 2) e Carolina Musso (peça 3), contratadas
temporariamente pelo regime da Lei 8.745/1993, tiveram seus contratos de trabalho encerrados em
20/7/2009 e 31/7/2020, respectivamente, consoante se vê no resultado da consulta ao Siapenet
acostado à peça 12. Aplica-se, portanto, aos casos, o disposto no § 5º do art. 260 do Regimento Interno
do TCU, segundo o qual ‘O Tribunal poderá considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos
atos de admissão e concessão cujos efeitos financeiros tenham se exaurido antes de sua apreciação’.
4.
Desse modo, este representante do Ministério Público de Contas da União opina porque o
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Tribunal considere prejudicados, por perda de objeto, os atos de peças 2 e 3, ao tempo em que anui à
proposta da Sefip pela legalidade e registro dos demais atos”.
É o Relatório.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Cuidam os presentes autos das Admissões de Alice Melo Ribeiro, Carolina Musso, Vitor João
Ramos Alves, Flávia Silva Arbex Borim, Morgana de Souza Alcântara, Thales Neves de Abreu e de
Danillo Fernandes Pereira, contratados temporariamente pela Fundação Universidade de Brasília.
2.
A unidade técnica propôs que as admissões ora em apreço fossem consideradas legais, com
os subsequentes registros dos atos.
3.
O Ministério Público divergiu, parcialmente, desse encaminhamento propugnando, por sua
vez, que seja considerada prejudicada a análise de mérito das admissões de Alice Melo Ribeiro e de
Carolina Musso (peças 2 e 3), pela perda do seu objeto, em virtude do desligamento dessas
interessadas da Fundação Universidade Brasília, tendo em vista que seus contratos de trabalho foram
encerrados em 20/7/2009 e 31/7/2020, nessa ordem, como faz prova o documento visto à peça 12
(consulta ao Siapenet).
4.
Desse modo, entendo que a hipótese atrai a aplicação do § 5º do art. 260 do Regimento
Interno desta Corte de Contas, podendo-se considerar prejudicado, pela perda do objeto, o exame de
mérito dos atos admissionais constantes das peças 2 e 3, uma vez já exauridos todos os seus efeitos
financeiros. Quanto aos atos vistos às peças 4/8, relativos às admissões de Vitor João Ramos Alves,
Flávia Silva Arbex Borim, Morgana de Souza Alcântara, Thales Neves de Abreu e de Danillo
Fernandes Pereira, acolho o encaminhamento da unidade técnica pela legalidade e registro, proposição
a que anuiu o Parquet especializado.
Ex positis, acolhendo, em parte, a proposta da unidade técnica e o Parecer do Ministério
Público, manifesto-me por que o Tribunal aprove o acórdão que ora submeto a esse Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 5353/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo TC 025.267/2020-5.
2. Grupo II – Classe IV - Assunto: Admissão.
3. Interessados: Alice Melo Ribeiro, CPF 828.551.101-49; Carolina Musso, CPF 004.822.32129; Vitor João Ramos Alves, CPF 071.898.167-71; Flávia Silva Arbex Borim, CPF 214.002.828-70;
Morgana de Souza Alcântara, CPF 008.904.771-08; Thales Neves de Abreu, CPF 027.666.301-20, e
Danillo Fernandes Pereira, CPF 023.086.781-27.
4. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro.
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Admissão, os Ministros do Tribunal de Contas da
União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos
arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II,
do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM em:
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9.1. considerar legais os atos constantes das peças 4/8, relativos às admissões de Vitor João
Ramos Alves, Flávia Silva Arbex Borim, Morgana de Souza Alcântara, Thales Neves de Abreu e de
Danillo Fernandes Pereira, autorizando-lhes o registro, nos termos do art. 260, § 1º, do Regimento
Interno desta Corte de Contas;
9.2. considerar prejudicada, pela perda do objeto, a análise de mérito dos atos constantes das
peças 2 e 3, relativos às admissões de Alice Melo Ribeiro e de Carolina Musso, nos termos do § 5º do
art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas;
9.3. dar ciência desta deliberação à Fundação Universidade de Brasília; e
9.4. arquivar os autos.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5353-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de
Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral

GRUPO I – CLASSE II – 1ª CÂMARA
TC 025.473/2017-4
Natureza: Tomada de Contas Especial
Órgão/Entidade/Unidade: Município de Anapurus/MA
Responsáveis: Manoel Francisco Monteles Neto (CPF 005.523.283-32), Genário Alves Viana
(CPF 869.878.523-91), Júlio César Almeida Neto (CPF 351.381.063-68), Jairo Lisboa de Sousa (CPF
623.889.673-68), Município de Anapurus/MA (CNPJ 06.116.461/0001-00) e as empresas EMM Mota
& Cia Ltda. (CNPJ 01.778.563/0001-78) e COLMED-Distribuidora de Medicamentos Ltda. (CNPJ
11.252.183/0001-59)
Representantes legais: Julianna Maria Carvalho Vasconcelos (OAB/PI 4416) representado EMM
Mota & Cia Ltda.; e Fernando César Vilhena Moreira Lima Júnior (OAB/MA 14.169) representando
Júlio César Almeida Neto
SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. RECURSOS DO FNS REPASSADOS NA
MODALIDADE FUNDO A FUNDO. INEXECUÇÃO PARCIAL DOS OBJETIVOS.
RECEBIMENTO INDEVIDO DE RECURSOS. CITAÇÃO. AUDIÊNCIA. REVELIA DO
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MUNICÍPIO E DE PARTE DOS RESPONSÁVEIS. CONCESSÃO DE NOVO E
IMPRORROGÁVEL PRAZO PARA QUE O MUNICÍPIO RECOLHESSE O VALOR DO DÉBITO
DE SUA RESPONSABILIDADE. NÃO RECOLHIMENTO DO DÉBITO POR PARTE DO
MUNICÍPIO. REJEIÇÃO DAS ALEGAÇÕES DE DEFESA DOS RESPONSÁVEIS QUE
RESPONDERAM ÀS CITAÇÕES. CONTAS IRREGULARES. DÉBITO. MULTA.
RELATÓRIO
Inicialmente, a SecexTCE elaborou a instrução à peça 119, reproduzida a seguir, a qual
recebeu a aprovação do escalão dirigente daquela unidade técnica.
"INTRODUÇÃO
Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de
Saúde/MS (FNS) em desfavor dos Srs. Manoel Francisco Monteles Neto (CPF 005.523.283-32),
Secretário Municipal de Saúde de 10/8/2009 a 5/4/2012, Genário Alves Viana (CPF 869.878.523-91),
Secretário Municipal de Saúde de 5/4/2012 a 2/5/2016, Júlio César Almeida Neto (CPF 351.381.06368), Secretário Municipal de Finanças de 2/1/2009 a 2/8/2016, Jairo Lisboa de Sousa (CPF
623.889.673-68), Coordenador de Finanças de 2/1/2009 a 2/8/2016, e da Sra. Cleomaltina Moreira
Monteles (CPF 206.435.353-49), Prefeita Municipal de Anapurus/MA de 1º/1/2009 a 31/12/2016, em
razão da impugnação parcial das despesas realizadas com recursos repassados pelo FNS ao município
de Anapurus/MA, na modalidade fundo a fundo, nos exercícios de 2010 a 2013.
2.
HISTÓRICO
2.
Em decorrência de fiscalização realizada no período de 24/11 a 4/12/2013, o Departamento
Nacional de Auditoria do SUS (Denasus) lavrou o Relatório de Auditoria nº 13788 (peças 3 e 8)
relatando a ocorrência de irregularidades que deram causa a prejuízo aos cofres da União no valor
histórico de R$ 1.543.068,11 (peça 3, p. 47), em face da impugnação parcial de despesas realizadas
com recursos do FNS.
3.
Essa auditoria decorreu de solicitação da Controladoria-Geral da União (CGU), de
27/9/2011, visando ‘apurar denúncia de supostas irregularidades na aplicação dos recursos e no
funcionamento, em 2010, do único hospital do município, que passou por reforma durante 10 meses,
não havendo consultas, cirurgia ou qualquer atendimento, ocorrendo solução de continuidade nos
atendimentos médicos e ausência de medicamentos, em especial para Diabetes e Hipertensão’ (peça 8,
p. 4).
4.
Em apertada síntese, a equipe de auditoria identificou as seguintes ocorrências que deram
causa a dano ao erário na esfera federal:
a) ausência de comprovação execução de trabalhos de profissionais de saúde, pagos com
recursos da Atenção Básica (Constatações nºs 298363, 298371 e 298372 do Relatório de Auditoria nº
13788; peça 8, pp. 7-8, 13-15 e 15-16);
b) ausência de comprovação de despesas pagas com recursos financeiros repassados na
modalidade fundo a fundo para as ações de Atenção Básica (Constatação nº 302587 do Relatório de
Auditoria nº 13788; peça 8, p. 27-28); e
c) pagamentos efetuados às empresas EMM Mota & Cia Ltda. (CNPJ 01.778.563/0001-78)
e COLMED-Distribuidora de Medicamentos Ltda. (CNPJ 11.252.183/0001-59), com recursos
financeiros repassados fundo a fundo para as ações de Atenção Básica, sem a demonstração da efetiva
entrega e recebimento de produtos pagos (Constatação nº 297600 do Relatório de Auditoria nº 13788;
peça 8, p. 28-30).
5.
Posteriormente, após o recebimento de justificativas por parte dos responsáveis, a equipe
de auditores do Denasus elaborou o Relatório Complementar da Auditoria nº 13788 (peças 5-7) por
meio do qual registrou o não acatamento das alegações apresentadas em face da ausência do devido
respaldo legal e de documentação comprobatória, permanecendo os valores de devolução e
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responsáveis originalmente apontados (peça 7, p. 28 e 32-33).
6.
Por meio do Relatório do Tomador de Contas Especial nº 110/2017, o tomador de contas
especial do FNS anuiu às considerações da equipe de auditoria do Denasus, imputando a
responsabilidade de ressarcimento do erário aos Srs. Manoel Francisco Monteles Neto (CPF
005.523.283-32), Secretário Municipal de Saúde de 10/8/2009 a 5/4/2012, Genário Alves Viana (CPF
869.878.523-91), Secretário Municipal de Saúde de 5/4/2012 a 2/5/2016, Júlio César Almeida Neto
(CPF 351.381.063-68), Secretário Municipal de Finanças de 2/1/2009 a 2/8/2016, Jairo Lisboa de
Sousa (CPF 623.889.673-68), Coordenador de Finanças de 2/1/2009 a 2/8/2016, e à Sra. Cleomaltina
Moreira Monteles (CPF 206.435.353-49), Prefeita Municipal de Anapurus/MA de 1º/1/2009 a
31/12/2016 (peça 46, p. 1 e 13).
7.
O Relatório de Auditoria nº 800/2017 do Ministério da Transparência e
Controladoria-Geral da União (peça 47) também registra essas mesmas conclusões. Após serem
emitidos o Certificado de Auditoria, o Parecer do Dirigente de Controle Interno e o Pronunciamento
Ministerial (peças 48-50), o processo foi remetido ao TCU, sendo autuado em 4/9/2017.
Fase Externa
8.
Por meio da primeira instrução levada à efeito pela Secex-TCE (peça 59, p. 4, § 13), em
30/8/2018, concluiu-se que não houve o transcurso de mais de dez anos desde o fato gerador sem que
os responsáveis tenham sido notificados 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 entre 2010 e 2013, as despesas impugnadas datam de igual período e os
responsáveis foram notificados tempestivamente sobre as irregularidades (peça 59, p. 2-3, § 8º).
9.
Registrou-se, também, que o valor atualizado do débito apurado (sem juros) era superior a
R$ 100.000,00 em 1º/7/2017, na forma estabelecida pelos arts. 6º, inciso I, e 19 da IN/TCU 71/2012,
modificada pela IN/TCU 76/2016 (peça 59, p. 4, § 14).
10. Contudo, durante análise do processo, a auditora que lavrou o feito registrou duas
discordâncias quanto à responsabilização efetuada pelo tomador de contas especial e pelo órgão de
controle interno.
11. A uma, entendeu que inexistiria nos autos documento demonstrando que a Sra.
Cleomaltina Moreira Monteles, Prefeita Municipal à época, teria efetivamente gerido os recursos
arguidos nesta TCE, pois todos os comprovantes de despesas acostados aos autos foram autorizados à
época pelos Secretários de Saúde, Secretário Municipal de Finanças e Orçamento e Coordenador de
Finanças (peça 59, p. 4-5, §§ 20-23). Ressalte-se que a própria equipe de auditores do Denasus
também registrou que o Fundo Municipal de Saúde de Anapurus/MA era gerenciado pelo Secretário
Municipal de Saúde em conjunto com o Coordenado do Fundo (Constatação nº 301338 do Relatório de
Auditoria nº 13788; peça 8, p. 25). Tal situação deu causa à proposição de exclusão da Sra.
Cleomaltina Moreira Monteles da relação processual (peça 59, p. 5, § 23).
12. A duas, entendeu que o Município de Anapurus/MA deveria ressarcir o FNS quanto aos
danos decorrentes da ausência de comprovação execução de trabalhos de profissionais de saúde, pagos
com recursos da Atenção Básica (Constatações nºs 298363, 298371 e 298372 do Relatório de
Auditoria nº 13788; peça 8, pp. 7-8, 13-15 e 15-16), propondo afastar a imputação desse débito sobre
os gestores à época, cabendo, em substituição, ouvir os secretários de saúde em audiência em face da
ocorrência dessa irregularidade, conforme exposição transcrita a seguir (peça 59, p. 18-19):
Da aplicabilidade do entendimento firmado no Acórdão TCU 1072/2017-Plenário
30.1 Quanto às irregularidades descritas no itens 26 a 28 desta instrução, cabe destacar o entendimento
firmado pelo TCU no Acórdão 1.072/2017-Plenário (Relator Ministro Bruno Dantas. Primeiramente transcreve-se trecho
do voto:
O primeiro ponto que precisa ser uniformizado diz respeito à correta identificação das irregularidades ensejadoras de
débitos envolvendo recursos do SUS, visto que essa informação é essencial para que se defina o tratamento dado a cada
caso. Tendo em vista as diferentes consequências que cada situação acarreta, podemos dividir essas irregularidades em:
recebimento de recursos federais pelo ente de forma irregular, dano ao erário propriamente dito (desfalques, desvios, etc.) e
desvio de objeto ou de finalidade.
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Os casos de recebimento irregular de recursos federais pelo ente – não abarcados pela Lei Complementar
141/2012 – dizem respeito ao não cumprimento de requisitos estabelecidos pelo Ministério da Saúde para a concessão de
incentivos financeiros. Em geral, esses requisitos dizem respeito à adesão a estratégias do Ministério e ao atendimento de
exigências definidas em seus regramentos.
Para exemplificar esse tipo de irregularidade, menciono a Estratégia Saúde da Família. Essa política estabelece que a
concessão do incentivo financeiro deve ser realizada com base em informações fornecidas pelo ente recebedor acerca do
número de equipes de saúde da família de que dispõe. Assim, eventuais falhas nas informações prestadas pelo ente
recebedor poderiam acarretar no recebimento irregular de recursos transferidos ‘fundo a fundo’.
Nesses casos, o não atendimento às condicionantes estabelecidas para a realização dessas transferências maculam o
fato gerador do repasse, tornando-o nulo e ensejando a restituição do Fundo Nacional de Saúde, independentemente da
destinação final dos recursos.
Importante esclarecer que, ainda que sejam identificados indícios de malversação na aplicação de recursos recebidos
irregularmente, o Fundo Nacional de Saúde deve ser recomposto pelo ente beneficiário, restando aos órgãos de controle
locais a competência para adoção de providências com vistas à responsabilização e ao ressarcimento do erário municipal ou
estadual.
30.2. Assim, sobre o tratamento que deve ser dado aos débitos relativos a recebimentos indevidos de recursos
federais do Sistema Único da Saúde (SUS) transferidos a entes federados em que houve falhas nas informações prestadas
pelo ente recebedor, foi firmado o seguinte entendimento no Acórdão TCU 1.072/2017-Plenário (grifos acrescidos):
9.3. firmar os seguintes entendimentos acerca do tratamento que deve ser dado aos débitos relativos a recursos
federais do Sistema Único da Saúde (SUS) transferidos ‘fundo a fundo’ aos estados, municípios e ao Distrito Federal, em
especial no que diz respeito à interpretação e à aplicação do art. 27 da Lei Complementar 141/2012:
9.3.1. o art. 27 da Lei Complementar 141/2012 refere-se exclusivamente aos débitos decorrentes de desvios de
objeto ou finalidade, nos quais os recursos são aplicados em prol da sociedade, mas em objeto ou finalidade distintos do
pactuado, não abarcando os casos de dano ao erário propriamente dito (como desfalques, desvios, malversação,
superfaturamentos, realização de despesas sem a devida comprovação, etc.) ou de recebimento de recursos federais pelo
ente de forma irregular;
(...)
9.3.4. nos casos de débito decorrente do recebimento irregular de recursos federais pelos estados, municípios ou
Distrito Federal, em razão de eventuais incorreções nas informações prestadas pelo beneficiário, independentemente do
destino final dado aos recursos repassados, cabe ao ente recebedor restituir o Fundo Nacional de Saúde, uma vez que não
fazia jus ao repasse, podendo, ainda, haver aplicação de multa ao agente público causador da irregularidade.
30.3 Nesse sentido, sobre as irregularidades descritas nos itens 26 a 28, deve ser objeto de citação o município de
Anapurus/MA, ao passo que os gestores Manuel Francisco Monteles Neto, Secretário Municipal de Saúde (gestão
10/8/2009 a 5/4/2012), e Genário Alves Viana, Secretário Municipal de Saúde (gestão 5/4/2012 a 2/5/2016), devem
apresentar suas justificativas, em sede de audiência, sobre as falhas na prestação de informações que resultaram na
transferência indevida dos recursos.
30.4 No que se refere à irregularidade descrita no item 29, por se tratar de dano ao erário propriamente dito, em que
não ficou evidenciada que os recursos tenham sido aplicados em alguma finalidade pública, cabe aos gestores responsáveis
a obrigação de devolver os recursos ao Fundo Nacional de Saúde, de acordo com entendimento firmado no item 9.3.3 do
Acórdão TCU 1.072/2017-Plenário (Relator Ministro Bruno Dantas).

13. Quanto à proposta de responsabilização do município, cabe ainda destacar que as próprias
constatações registradas pela equipe de auditoria do Denasus, e que caracterizaram a ocorrência de
débito, reforçam o entendimento de ocorrência de recebimento indevido de recursos federais,
conforme resumido a seguir:
a) dois Agentes Comunitários de Saúde da UBSF de Água Rica, constantes na relação de
pagamentos, não estavam desempenhando suas atividades, sendo um deles o Secretário Municipal de
Saúde à época (Constatação nº 298363 do Relatório Complementar de Auditoria nº 13788; peça 8, p.
7-8);
b) ausência de consultórios odontológicos nas unidades da ESB, em que pese tenham sido
transferidos recursos ao município para manutenção de equipes de Saúde Bucal (Constatação nº
298371 do Relatório Complementar de Auditoria nº 13788; peça 8, p. 13-15); e
c) existência de equipe de saúde incompleta por período superior ao máximo permitido
pela legislação (Constatação nº 298372 do Relatório Complementar de Auditoria nº 13788; peça 8, p.
15-17).
14. Também foram identificadas diversas divergências entre as informações constantes no
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e o efetivamente existente na
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municipalidade (Constatação nº 298358 do Relatório Complementar de Auditoria nº 13788; peça 8, p.
6-7), o que novamente reforça o entendimento de que o ente municipal forneceu informações
incorretas acerca do número de profissionais de saúde que efetivamente disporia à época, maculando
o fato gerador dos repasses federais e ocasionando o recebimento irregular de recursos pelo
município.
15. Por fim, a auditora que lavrou a instrução preliminar também propôs efetuar a citação das
empresas EMM Mota & Cia Ltda. e COLMED-Distribuidora de Medicamentos Ltda. em face dos
pagamentos efetuados a essas, com recursos financeiros repassados fundo a fundo para as ações de
Atenção Básica (peça 59, p. 19, § 32), sem a demonstração da efetiva entrega e recebimento de
produtos pagos, conforme registrado na Constatação nº 297600 do Relatório de Auditoria nº 13788
(peça 8, p. 28-30).
16. Essas proposições foram acolhidas pelo corpo diretivo da Secex-TCE (peças 60 e 61),
tendo o secretário se pronunciado em 30/8/2018 pela citação do município, dos responsáveis e das
referidas empresas nos termos propostos em instrução preliminar, e pela audiência dos ex-secretários
municipais de saúde quanto ao fornecimento de informações incorretas ao Ministério da Saúde.
17. Ato contínuo, após os responsáveis serem comunicados, apenas os Srs. Júlio César
Almeida Neto, na condição de Secretário Municipal de Finanças de 2/1/2009 a 2/8/2016, e Jairo
Lisboa de Sousa, na condição de Coordenador de Finanças de 2/1/2009 a 2/8/2016, apresentaram suas
alegações de defesa (de forma conjunta), conforme registra a tabela a seguir:
Responsável

de

Comunicação e
Aviso de Recebimento
(AR)

EMM MOTA & CIA LTDA.
(CNPJ:
01.778.563/0001-78),
representante legal Sr. Rotterdan
Carvalho Vasconcelos.

Citação:
Ofício
1516/2018TCU/Secex-TCE, de
13/9/2018 (peça 62)

Recebido
em
22/10/2018 (peça 76)

COLMED
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ:
11.252.183/0001-59), representada
pelo sócio-administrador Sr. Antônio
Diniz Araujo.

Citação:
Ofício
1522/2018TCU/Secex-TCE, de
13/9/2018 (peça 74).

Devolvido em
30/10/2018 por motivo
de “Mudou-se” (peças
92 e 114).
Pesquisa
de
outros
endereços
realizada em 15/3/2019
(peça 113).
Recebido
em
10/4/2019 (peça 117).

Município de Anapurus/MA,
na pessoa da prefeita Vanderly de
Sousa do Nascimento Monteles.

Ofício
citação/audiência

Citação:
Ofício
1029/2019TCU/Secex-TCE, de
18/3/2019 (peça 115).
Citação:
Ofício
1030/2019TCU/Secex-TCE, de
18/3/2019 (peça 116).
Citação:
Ofício
1527/2018TCU/Secex-TCE, de

Alegações
de
defesa/Razões
de
justificativa/Solicitação
de Prorrogação de Prazo
Solicitação
de
Prorrogação de Prazo:
Apresentou pedido
de prorrogação por mais
30 dias em 13/11/2018
(peça 86).
Apresentou novos
pedidos de prorrogação
por mais 15 dias em
18/12/2018 e 27/12/2018
(peças 97 e 99).
N/A

N/A

Recebido
em
8/4/2019 (peça 118).

N/A

Recebido
em
17/10/2018 (peça 77)

N/A
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Responsável

Sr. Jairo Lisboa de Sousa
(CPF: 623.889.673-68), na condição
de Coordenador de Finanças de
2/1/2009 a 2/8/2016.

Sr. Júlio César Almeida Neto
(CPF: 351.381.063-68), na condição
de Secretário Municipal de Finanças
de 2/1/2009 a 2/8/2016.

Sr.
Manoel
Francisco
Monteles Neto (CPF: 005.523.28332),
na
condição
Secretário
Municipal de Saúde de 10/8/2009 a
5/4/2012.
Sr. Genário Alves Viana
(CPF: 869.878.523-91), na condição
de Secretário Municipal de Saúde de
5/4/2012 a 2/5/2016.

Ofício
citação/audiência

de

13/9/2018 (peça 70).
Citação:
Ofício
1515/2018TCU/Secex-TCE, de
13/9/2018 (peça 64).

Citação:
Ofício
1514/2018TCU/Secex-TCE, de
13/9/2018 (peça 66).

Citação:
Ofício
3272/2018TCU/Secex-TCE, de
30/11/2018 (peça 93).
Citação:
Ofício
3271/2018TCU/Secex-TCE, de
30/11/2018 (peça 94).
Citação:
Ofício
3274/2018TCU/Secex-TCE, de
30/11/2018 (peça 95).
Citação:
Ofício
3273/2018TCU/Secex-TCE, de
30/11/2018 (peça 96).
Citação
e
Audiência:
Ofício
1512/2018TCU/Secex-TCE, de
13/9/2018 (peça 68).
Citação
e
Audiência:
Ofício
1517/2018TCU/Secex-TCE, de
13/9/2018 (peça 72).

Comunicação e
Aviso de Recebimento
(AR)

Alegações
de
defesa/Razões
de
justificativa/Solicitação
de Prorrogação de Prazo

Recebido
em
18/10/2018 (peça 78)

Solicitação
de
Prorrogação de Prazo:
Apresentou pedido
de prorrogação por mais
15 dias em 1º/11/2018
(peça 81)
Alegações
de
Defesa:
Apresentadas
em
17/1/2019 (peças 103107).
N/A

Devolvido em
24/10/2018 por motivo
de “Mudou-se” (peças
89 e 91).
Pesquisa
de
outros
endereços
realizada
em
14/11/2018 (peça 90).
Devolvido em
23/1/2019 por motivo
de “Não existe o
número” (peças 108 e
111).
Recebido
em
18/12/2018 (peça 102).

Devolvido em
23/1/2019 por motivo
de
“Endereço
insuficiente”
(peças
109 e 110).
Devolvido em
18/12/2018 por motivo
de “Mudou-se” (peça
101 e 112).
Recebido
em
19/10/2018 (peça 80)

Recebido
em
18/10/2018 (peça 79)

N/A

Alegações
de
Defesa:
Apresentadas
em
17/1/2019 (peças 103107).
N/A

N/A

Solicitação
de
Prorrogação de Prazo:
Apresentou pedido
de prorrogação por mais
15 dias em 1º/11/2018
(peça 83)
Solicitação
de
Prorrogação de Prazo:
Apresentou pedido
de prorrogação por mais
15 dias em 1º/11/2018
(peça 82)

Tabela 1 – Comunicações efetuadas aos responsáveis.

18. Cabe destacar que todos os pedidos solicitando extensão de prazo foram deferidos, sendo
que o TCU não está obrigado a notificar os responsáveis sobre tais deferimentos, em conformidade
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com o parágrafo único do art. 183 do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 19, § 6º, da Resolução
TCU 170/2004, e orientação constante do Memorando-Circular 40/2015-Segecex.
19. Com o encerramento dos prazos para apresentação das alegações de defesa e razões de
justificativa, entende-se que este processo se encontra apto para o seu exame de mérito.
EXAME TÉCNICO
20. Os responsáveis foram ouvidos em decorrência das seguintes irregularidades:
a) citação dos Srs. Manoel Francisco Monteles Neto, Secretário Municipal de Saúde (gestão
10/8/2009-5/4/2012), Júlio César Almeida Neto, Secretário Municipal de Finanças (gestão
2/1/2009-2/8/2016), Jairo Lisboa de Sousa, Coordenador de Finanças (gestão 2/1/2009-2/8/2016),
e da empresa E.M.M. Mota (peças 68, 94, 64 e 62, respectivamente)
Irregularidade: Não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados pelo
Fundo Nacional de Saúde, na modalidade fundo a fundo, ao município de Anapurus/MA, pela falta de
comprovação da aplicação dos recursos repassados para as Ações da Assistência Farmacêutica nos
exercícios de 2010 a 2012, conforme Relatório de Auditoria 13788 do Denasus e Relatório
Complementar.
Valor histórico: R$ 342.848,23 (peça 59, p. 20-21).
Condutas:
1) Manoel Francisco Monteles Neto CPF 005.523.283-32, Secretário Municipal de Saúde de
Anapurus/MA (gestão 10/8/2009 a 5/4/2012): Omitir-se no dever de comprovar a boa e regular
aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde, quando deveria ter apresentado
documentação comprobatória das despesas realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde, com
recursos do Bloco de Ações de Assistência Farmacêutica e Atenção Básica.
2) Jairo Lisboa de Sousa CPF 623.889.673-68, Coordenador Financeiro (gestão 2/1/2009 a
2/8/2016): Assinar e autorizar pagamentos de valor correspondente ao total do dano sem respaldo da
documentação comprobatória.
3) Júlio César Almeida Neto (CPF 351.381.063-68), Secretário Municipal de Finanças e
Orçamento do Município de Anapurus/MA (gestão 2/1/2009 a 2/8/2016): Assinar e autorizar
pagamentos sem respaldo da documentação comprobatória.
4) Empresa E.M.M. Mota (CNPJ 01.778.563/0001-78): receber os valores das notas fiscais sem a
comprovação da efetiva entrega e recebimento dos produtos no Almoxarifado da Secretaria de Saúde e
Hospital Municipal, quando deveria receber somente após a comprovação da efetiva entrega.
Dispositivos violados: §§ 1º e 2º do art. 63, art. 62 c/c 83 da Lei 4.320/1964; e art. 36 c/c 42 do
Decreto 93.872/1986.
b) citação dos Srs. Genário Alves Viana, Secretário Municipal de Saúde (gestão 5/4/20122/5/2016), Júlio César Almeida Neto, Secretário Municipal de Finanças (gestão 2/1/20092/8/2016), Jairo Lisboa de Sousa, Coordenador de Finanças (gestão 2/1/2009-2/8/2016), e das
empresas EMM Mota & Cia Ltda (CNPJ 01.778.563/0001-78) e COLMED – Distribuidora de
Medicamentos Ltda (CNPJ 11.252.183/0001-59) (peças 72, 94, 64, 62 e 74, respectivamente)
Irregularidade: Não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados pelo
Fundo Nacional de Saúde, na modalidade fundo a fundo, ao município de Anapurus/MA, pela falta de
comprovação da aplicação dos recursos repassados para as Ações da Assistência Farmacêutica nos
exercícios de 2012 a 2013, conforme Relatório de Auditoria 13788 e Relatório Complementar.
Valor histórico: R$ 514.517,91 (peça 59, p. 22-23).
Condutas:
1) Genário Alves Viana, CPF 869.878.523-91, Secretário Municipal de Saúde (gestão 5/4/20122/5/2016): Omitir-se no dever de comprovar a boa e regular aplicação dos recursos repassados pelo
Fundo Nacional de Saúde, quando deveria ter apresentado documentação comprobatória das despesas
realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde, com recursos do Bloco de Ações de Assistência
Farmacêutica.
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2) Jairo Lisboa de Sousa, CPF 623.889.673-68, Coordenador Financeiro (gestão 2/1/20092/8/2016): Assinar e autorizar pagamentos sem respaldo da documentação comprobatória.
3) Júlio César Almeida Neto, CPF 351.381.063-68, Secretário Municipal de Finanças e
Orçamento do Município de Anapurus/MA (gestão 2/1/2009-2/8/2016): Assinar e autorizar
pagamentos sem respaldo da documentação comprobatória.
4) Empresa EMM Mota & Cia Ltda, CNPJ 01.778.563/0001-78: receber os valores das notas
fiscais sem a comprovação da efetiva entrega e recebimento dos produtos no Almoxarifado da
Secretaria de Saúde e Hospital Municipal, quando deveria receber somente após a comprovação da
efetiva entrega.
5) Empresa COLMED-Distribuidora de Medicamentos Ltda., CNPJ 11.252.183/0001-59:
receber os valores das notas fiscais sem a devida comprovação da entrega dos produtos no
almoxarifado da Secretaria de Saúde e Hospital Municipal, quando deveria receber somente após a
comprovação da efetiva entrega.
Dispositivos violados: §§ 1º e 2º do art. 63, art. 62 c/c 83 da Lei 4.320/1964; e art. 36 c/c 42 do
Decreto 93.872/1986.
c) Srs. Genário Alves Viana, Secretário Municipal de Saúde (gestão 5/4/2012-2/5/2016),
Júlio César Almeida Neto, Secretário Municipal de Finanças (gestão 2/1/2009-2/8/2016), Jairo
Lisboa de Sousa, Coordenador de Finanças (gestão 2/1/2009- 2/8/2016) (peças 72, 94 e 64,
respectivamente)
Irregularidade: Não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados pelo
Fundo Nacional de Saúde, na modalidade fundo a fundo, ao município de Anapurus/MA, pela falta de
comprovação da aplicação dos recursos repassados para as Ações do Programa de Assistência Básica –
PAB nos meses setembro e outubro de 2012, conforme Relatório de Auditoria 13788 e Relatório
Complementar.
Valor histórico: R$ 190.000,00 (peça 59, p. 23-24).
Condutas:
1) Genário Alves Viana, CPF 869.878.523-91, Secretário Municipal de Saúde (gestão 5/4/20122/5/2016): Omitir-se no dever de comprovar a boa e regular aplicação dos recursos repassados pelo
Fundo Nacional de Saúde, quando deveria ter apresentado documentação comprobatória das despesas
realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde.
2) Jairo Lisboa de Sousa, CPF 623.889.673-68, Coordenador Financeiro (gestão 2/1/20092/8/2016): assinar e autorizar pagamentos sem respaldo da documentação comprobatória.
3) Júlio César Almeida Neto, CPF 351.381.063-68, Secretário Municipal de Finanças e
Orçamento do Município de Anapurus/MA (gestão 2/1/2009-2/8/2016): Assinar e autorizar
pagamentos sem respaldo da documentação comprobatória.
Dispositivos violados: §§ 1º e 2º do art. 63, art. 62 c/c 83 da Lei 4.320/1964; e art. 36 c/c 42 do
Decreto 93.872/1986.
d) citação do Município de Anapurus/MA, na pessoa do seu representante legal, prefeita
Vanderly de Sousa do Nascimento Monteles (peça 70)
Irregularidade: Recebimento irregular de recursos pelo ente, repassados pelo Fundo Nacional
de Saúde, na modalidade fundo a fundo, em razão de eventuais incorreções nas informações prestadas
pelo beneficiário para as Ações Estratégia Saúde da Família nos exercícios de 2012 a 2013, conforme
Acórdão TCU 1072/2017-Plenário (Relator Ministro Bruno Dantas), Relatório de Auditoria 13788 e
Relatório Complementar.
Valor histórico: R$ 495.701,97 (peça 59, p. 25-27).
Condutas:
1) Município de Anapurus/MA, CNPJ 06.116.461/0001-00: receber irregularmente recursos
federais, repassados na modalidade fundo a fundo, pelo não cumprimento de requisitos estabelecidos
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pelo Ministério da Saúde acerca de concessão de incentivos com base em informações fornecidas pelo
ente, quando deveria prestar informações corretas acerca do número de equipes de saúde da família de
que dispõe.
Dispositivos violados: Portaria GM/MS 648/2006, Capítulo II, Especificidades da equipe de
Saúde da Família, e Capítulo III, Financiamento da Atenção Básica, revogada pela Portaria GM/MS
2.488/2011;
e) audiência dos Srs. Manoel Francisco Monteles Neto e Genário Alves Viana, Secretários
Municipais de Saúde de Anapurus/MA (gestões 10/8/2009-5/4/2012 e 5/4/2012-2/5/2016,
respectivamente) (peças 68 e 72)
Irregularidade: Prestação de informações indevidas acerca do número de equipes do Programa
Saúde da Família pela Secretaria Municipal de Saúde de Anapurus/MA, ao Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde (CNES), fazendo com que o ente recebesse de forma irregular, recursos
repassados pelo Fundo Nacional de Saúde, na modalidade fundo a fundo, conforme Acórdão TCU
1072/2017-Plenário.
Conduta: na condição de secretários municipais de saúde nos períodos de recebimento de
recursos pelo município (2010-2013), os responsáveis prestaram informações indevidas relativas ao
número de equipes de saúde, acarretando recebimento irregular de recursos, quando deveria atender às
condicionantes estabelecidas pelo Ministério da Saúde para concessão de incentivos financeiros.
Dispositivos violados: Portaria GM/MS 648/2006, Capítulo II, Especificidades da equipe de
Saúde da Família, e Capítulo III, Financiamento da Atenção Básica, revogada pela Portaria GM/MS
2.488/2011; Relatório de Auditoria 13788 e Relatório Complementar.
21. Antes de prosseguir, cumpre fazer uma correção quanto às citações decorrentes da
irregularidade mencionada no item ‘b’ e que foram expedidas às empresas EMM Mota & Cia
Ltda. e COLMED – Distribuidora de Medicamentos Ltda. (peças 62 e 74, respectivamente).
22. Verificou-se que essas citações imputaram a ambas as empresas a responsabilidade
solidária pelo débito de R$ 514.517,91 (peça 59, p. 22-23). Contudo, os registros constantes nos autos
demonstram que a empresa EMM Mota recebeu desse montante o valor de R$ 269.530,51 (entre
18/4/2012 até 13/3/2013), para fornecimento de materiais e equipamentos, enquanto a empresa
COLMED recebeu dessa mesma soma o valor de R$ 244.987,40 (entre 10/4 e 20/9/2013), conforme
informações constantes da ‘Tabela 2 – Gestão do Secretário Sr. Genário Alves Viana’ à peça 59, p. 1517.
23. Portanto, quanto à referida irregularidade, cada empresa deve responder somente por seus
respectivos recebimentos, em solidariedade com os gestores já arrolados.
24. Entende-se, ainda, que o mencionado erro não invalida as citações efetuadas, pois não se
identificou que esse tenha dado causa à ocorrência de qualquer prejuízo ao exercício do contraditório e
do direito de defesa das empresas e dos demais responsáveis arrolados. Dessa forma, posiciona-se pela
validade das referidas citações, nos termos do art. 171 do RI/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.
Parágrafo único. Quando puder decidir do mérito a favor da parte a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, o Tribunal não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

25. Após os responsáveis serem comunicados, apenas os Srs. Júlio César Almeida Neto e Jairo
Lisboa de Sousa apresentaram suas alegações de defesa (de forma conjunta), às peças 103-107.
26. Com o encerramento dos prazos para apresentação de alegações de defesa e razões de
justificativa dos demais arrolados, entende-se que o Tribunal deve considerar revéis os Srs. Manoel
Francisco Monteles Neto e Genário Alves Viana, as empresas EMM Mota & Cia Ltda. e COLMEDDistribuidora de Medicamentos Ltda. e o Município de Anapurus/MA, dando prosseguimento ao
processo, nos termos do art. 12, § 3°, da Lei nº 8443/1992.
27. Entretanto, cabe ressaltar que as alegações de defesa apresentadas se aproveitam a todos os
arrolados, no que concerne às circunstâncias objetivas, conforme estabelece o art. 161 do RI/TCU.
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28. A seguir, efetua-se a análise dessas alegações.
Alegações de defesa dos Srs. Júlio César Almeida Neto, na condição de Secretário
Municipal de Finanças de 2/1/2009 a 2/8/2016, e Jairo Lisboa de Sousa, na condição de
Coordenador de Finanças de 2/1/2009 a 2/8/2016 (peças 103-107):
a) quanto à ausência de comprovação execução de trabalhos de profissionais de saúde,
pagos com recursos da Atenção Básica, esclarecem que as equipes de saúde funcionaram incompletas
temporariamente devido à falta de profissionais de nível superior dispostos a atuarem no interior,
principalmente de médicos. Afirmam que as equipes, embora incompletas, estavam prestando serviços
básicos de saúde, e que os profissionais que atuaram à época foram devidamente remunerados com os
repasses do FNS destinados a essa finalidade. Os ex-gestores anexaram aos autos documentos
contendo séries históricas (peça 107, p. 37-73), obtidas do Sistema de Informação da Atenção Básica
(SIAB), visando comprovar o funcionamento das unidades básicas de saúde (UBS) de Bebedouro
(janeiro a dezembro/2010), de Guadalupe (janeiro a agosto/2011) e de Angical (janeiro a maio/2013).
Enfatizam que, apesar do longo tempo decorrido desde os fatos narrados e das dificuldades em buscar
documentos comprobatórios, conseguiram encaminhar e disponibilizar para a análise do TCU o que foi
possível. Solicitam, ainda, que seja deduzido do débito os valores relativos às referidas equipes (peça
103, p. 2, itens 5-7, e p. 3).
29. Posiciona-se pela rejeição dessa alegação e pela insuficiência dos documentos
apresentados.
30. Cumpre rememorar que a referida irregularidade, referentes às Constatações nºs 298363,
298371 e 298372 do Relatório de Auditoria nº 13788 (peça 8, pp. 7-8, 13-15 e 15-16), deu causa à
citação do município no valor de R$ 495.701,97 (peça 59, p. 25-27), em face do recebimento irregular
de recursos, e ao chamamento em audiência do Srs. Manoel Francisco Monteles Neto e Genário Alves
Viana (ex-Secretários Municipais de Saúde), devido a prestação indevida de informações acerca dos
profissionais de saúde do município.
31. A alegação apresentada visa afastar especificamente a Constatação nº 298372 (peça 8, p.
15-16) pela qual averiguou-se que os registros de atendimentos médico e de enfermagem nas referidas
UBS não possuíam dados necessários para comprovação da presença e trabalho dos profissionais de
saúde.
32. Contudo, os documentos encaminhados (peça 107, p. 37-73) tratam-se de relatórios
consolidados históricos de informações de saúde e não correlacionam as atividades de cada
profissional e de cada equipe de saúde do município à época, o que seria indispensável para
demonstração da prestação dos serviços desses.
33. Ademais, conforme reconhecido pelos ex-gestores, as equipes de saúde estavam
incompletas, refletindo na desconformidade com os normativos do Ministério da Saúde, e, portanto, o
município não fazia jus ao recebimento dos benefícios, o que ensejou a proposição de devolução dos
recursos pelos auditores do Denasus (peça 8, p. 15, item ¨Evidência¨).
34. Por isso os documentos apresentados não têm o condão de esclarecer as ocorrências
identificadas, sendo insuficientes para descaracterizar a irregularidade ou demonstrar o correto uso dos
recursos arguidos.
b) quanto aos pagamentos efetuados às empresas EMM Mota & Cia Ltda. e COLMEDDistribuidora de Medicamentos Ltda. sem a demonstração da efetiva entrega e recebimento de
produtos pagos, esclarecem que, após exaustiva busca, conseguiram encontrar os empenhos, os
comprovantes de pagamentos aos fornecedores e as notas fiscais eletrônicas devidamente
discriminadas e atestadas, as quais foram acostadas aos autos (peças 103, p. 4-77, 104, p. 1-77, 105, p.
1-77, 106, p. 1-77, e 107, p. 1-36). Enfatizam que municípios pequenos, como Anapurus/MA, não
contam com almoxarifado em sua estrutura organizacional, mas que as cópias das notas fiscais com
aposição de ‘atesto’ (que não teriam sido disponibilizadas durante a auditoria e por motivos que
desconhecem) foram agora apresentadas, comprovando a aquisição e recebimento dos
medicamentos/materiais. Destacam que o TCU pode averiguar a veracidade das cópias apresentadas.
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Assim, requerem a reanálise das contas e a exclusão dos débitos relativos à Constatação nº 297600
(peça 8, p. 28-30), renumerada para Constatação nº 328005 em relatório complementar (peça 6, p. 46), que perfazem o valor total de R$ 857.366,14 (peça 103, p. 2-3, itens 8-10, e p. 3).
35. Posiciona-se pela rejeição dessa alegação e pela insuficiência dos documentos
apresentados.
36. Cumpre rememorar que a Constatação nº 297600 do Relatório de Auditoria nº 13788 (peça
8, p. 28-30), que registra a referida irregularidade, não dispôs em momento algum que os auditores não
tiveram acesso aos documentos relativos aos empenhos, pagamentos e notas fiscais emitidas, e sim o
contrário.
37. Ressalte-se que os auditores registraram em relatório que o município adquiriu
medicamentos e materiais de saúde apresentando notas fiscais nas quais não constavam a declaração
de que esses produtos foram recebidos no almoxarifado da Secretaria de Saúde ou do Hospital
Municipal, ou seja, ‘sem comprovar a efetiva entrada no Almoxarifado da Secretaria Municipal de
Saúde e do Hospital, não constando em 100% das notas fiscais emitidas pelas empresas (....) a
atestação de que os materiais foram recebidos’ (peça 8, p. 28-29).
38. Assim, foi proposto a devolução referente aos pagamentos vinculados às notas analisadas
pelos auditores que não comprovavam a entrega dos medicamentos/materiais.
39. Posteriormente, a prefeita à época apresentou justificativa reconhecendo ‘a falta de
declaração nas notas fiscais de que os materiais e equipamentos foram recebidos’ em virtude da
constatação da equipe de auditoria da ‘falta de um carimbo [nas referidas notas] contendo a
identificação de quem recebeu os produtos’ (peça 6, p. 5, item ‘Justificativas’).
40. Ou seja, as notas fiscais apresentadas pelos responsáveis já teriam sido analisadas pelos os
auditores do Denasus durante a fiscalização e foram consideradas insuficientes para demonstrar a
entrega/recebimento dos materiais e medicamentos.
41. Ao analisar os documentos apresentados (peças 103, p. 4-77, 104, p. 1-77, 105, p. 1-77,
106, p. 1-77, e 107, p. 1-36), observa-se que a maioria das notas emitidas pela empresa EMM Mota &
Cia Ltda. constam com um carimbo de ‘RECEBIDO’ com uma pequena assinatura que não identifica
quem recebeu os produtos nem o local de recebimento. Por outro lado, a grande maioria das notas
emitidas pela empresa COLMED-Distribuidora de Medicamentos Ltda. não consta com qualquer
informação de recebimento.
42. Por isso, entende-se que os documentos apresentados não têm o condão de esclarecer as
ocorrências identificadas, sendo insuficientes para descaracterizar a irregularidade ou demonstrar o
recebimento pelo município dos medicamentos/produtos arguidos.
c) os ex-gestores afirmam que não houve má-fé, omissão perversa nem aplicação irregular
para com a gestão dos recursos destinados à área da saúde do município de Anapurus/MA. Por outro
lado, admitem que houve o despreparo da equipe municipal por desconhecerem os preceitos legais
previsto na legislação regente, sendo que a maioria das irregularidades/impropriedades apontadas
decorreu de equívocos causados pelo desconhecimento do teor da legislação à época. Reforçam que o
município é carente de recursos, razão pela qual sempre atuaram de boa-fé com plena vontade de
proporcionar mais qualidade de vida aos usuários do SUS em Anapurus/MA. Por fim, solicitam a
revisão do débito, o parcelamento do valor restante a ser pago e a divisão desse valor pelos citados
como responsáveis solidários (peça 103, p. 1, itens 1-4, e p. 3).
43. Como visto, as alegações apresentadas pelos responsáveis foram consideradas insuficientes
para descaracterizar ou diminuir os débitos apontados.
44. Ressalte-se que, no âmbito do TCU, a boa-fé não pode ser presumida, devendo ser
demonstrada e comprovada a partir dos elementos que integram os autos, sendo necessário a
apresentação de algum elemento fático capaz de demonstrá-la (Acórdãos nº 1895/2014-2ª Câmara,
Ministra Ana Arraes, e nº 2550/2008-Plenário, Ministro-Substituto Augusto Sherman).
45. Ademais, a proposta de encaminhamento que será apresentada incluirá a proposição de
permitir o parcelamento dos débitos dos responsáveis, além de estipular a responsabilidade solidária de
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cada um dos arrolados. Ressalte-se que a responsabilidade solidária, prevista pelo o art. 12, inciso I, da
Lei 8.443/1992, impossibilita que o débito seja imputado de forma individualizada. Todavia o devedor
solidário que quitar a dívida pode obter regresso dos demais corresponsáveis, nos termos do Código
Civil.
CONCLUSÃO
46. Em face da análise promovida na seção ‘Exame Técnico’, entende-se que o Tribunal deve
considerar revéis os Srs. Manoel Francisco Monteles Neto e Genário Alves Viana, as empresas EMM
Mota & Cia Ltda. e COLMED-Distribuidora de Medicamentos Ltda. e o Município de Anapurus/MA,
dando prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3°, da Lei nº 8443/1992.
47. Propõe-se, ainda, rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. Júlio César
Almeida Neto e Jairo Lisboa de Sousa, uma vez que não foram suficientes para sanear as
irregularidades a eles atribuídas.
48. Tendo em vista que não constam dos autos elementos que permitam reconhecer a boa-fé
dos responsáveis, sugere-se que as contas dos Srs. Manoel Francisco Monteles Neto, Genário Alves
Viana, Júlio César Almeida Neto e Jairo Lisboa de Sousa, e das empresas EMM Mota & Cia Ltda. e
COLMED-Distribuidora de Medicamentos Ltda 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 já recolhido, com a aplicação da multa
prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992.
49. Faz-se necessário rememorar que as irregularidades aqui tratadas se referem a pagamentos
efetuados entre os exercícios de 2010 e 2013. Ou seja, não se completou um prazo igual ou superior a
dez anos contado a partir da ocorrência dessas irregularidades até a emissão do pronunciamento da
Secex-TCE pela citação e audiência dos responsáveis, em 30/8/2018 (peça 61), não se consumando a
prescrição da pretensão punitiva no âmbito do TCU (Acórdão 1.441/2016-Plenário).
50. Tendo sido devidamente citado e configurada revelia frente à citação deste Tribunal,
propõe-se conceder ao município de Anapurus/MA novo e improrrogável prazo de quinze dias para o
recolhimento da importância devida, atualizada monetariamente (sem a incidência de juros
moratórios), nos termos do art. 12, §§ 1º e 2º, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, §§ 2º e 3º, do RITCU.
51. Pois, em que pese os referidos dispositivos registrem a necessidade de aferição do requisito
da boa-fé para a concessão de novo e improrrogável prazo para recolhimento do débito, a
jurisprudência deste Tribunal tem considerado que a boa-fé dos entes federados é presumida
(Acórdãos 2.968/2015-TCU-2ª Câmara da relatoria do Min. Augusto Nardes, 3.705/2015-TCU-2ª
Câmara da relatoria do Min. Raimundo Carreiro e 5.214/2015-TCU-2ª Câmara da relatoria do Min.
Vital do Rêgo).
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
52. Diante do exposto, submetemos os autos à consideração superior, propondo ao Tribunal:
a) considerar revéis os Srs. Manoel Francisco Monteles Neto e Genário Alves Viana, as
empresas EMM Mota & Cia Ltda. e COLMED-Distribuidora de Medicamentos Ltda., e o Município
de Anapurus/MA, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei nº 8.443/1992;
b) rejeitar as alegações de defesa dos Srs. Júlio César Almeida Neto e Jairo Lisboa de Sousa;
c) com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas ‘b’ e ‘c’, e § 2º da Lei 8.443/1992
c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1º, inciso I, 209, incisos II e III, e § 5º, 210 e
214, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas dos Srs. Manoel Francisco
Monteles Neto (CPF 005.523.283-32), Genário Alves Viana (CPF 869.878.523-91), Júlio César
Almeida Neto (CPF 351.381.063-68), e Jairo Lisboa de Sousa (CPF 623.889.673-68), e das empresas
EMM Mota & Cia Ltda. (CNPJ 01.778.563/0001-78) e COLMED-Distribuidora de Medicamentos
Ltda (CNPJ 11.252.183/0001-59), e condená-los ao pagamento das quantias a seguir especificadas,
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 Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a
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partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor,
abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos.
c.1) Srs. Manoel Francisco Monteles Neto, Júlio Cesar Almeida Neto e Jairo Lisboa de
Sousa, e da empresa EMM Mota & Cia Ltda, solidariamente:
DATA
OCORRÊNCIA

DA

08/04/2010
16/04/2010
18/05/2010
09/07/2010
03/08/2010
04/08/2010
13/08/2010
28/08/2010
08/09/2010
09/09/2010
13/09/2010
13/09/2010
29/09/2010
01/10/2010
26/10/2010
12/11/2010
12/11/2010
23/11/2010
02/12/2010
10/12/2010
15/12/2010
21/12/2010
21/12/2010
18/02/2011
08/04/2011
16/05/2011
20/06/2011
20/09/2011
28/09/2011
21/12/2011
21/12/2011
02/02/2012
02/02/2012
02/02/2012
02/02/2012

VALOR
ORIGINAL (R$)
18.933,80
7.098,25
9.774,12
884,45
378,90
4.357,48
2.456,25
9.922,70
312,00
4.143,00
250,50
1.625,82
418,95
27,00
828,24
1.331,23
828,24
6.999,86
17.178,42
261,60
1.221,52
2.680,54
921,99
15.319,64
36.863,12
10.787,97
15.558,98
17.056,44
7.173,40
29.467,14
41.427,43
15.110,00
14.936,54
41.690,98
4.621,73

c.2) Srs. Genário Alves Viana, Júlio Cesar Almeida Neto e Jairo Lisboa de Sousa, e da
empresa EMM Mota & Cia Ltda, solidariamente:
DATA
OCORRÊNCIA
18/04/2012
18/04/2012
08/06/2012
08/06/2012
08/06/2012
08/06/2012
21/06/2012

DA

VALOR
ORIGINAL (R$)
41.248,56
16.867,53
11.403,70
60.788,90
24.058,65
1.983,00
2.383,00
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DATA
OCORRÊNCIA

DA

31/07/2012
31/07/2012
16/11/2012
24/12/2012
24/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
13/03/2013

VALOR
ORIGINAL (R$)
11.303,94
34.399,71
16.992,66
15.647,21
11.313,26
7.206,17
2.900,46
11.033,76

c.3) Srs. Genário Alves Viana, Júlio Cesar Almeida Neto e Jairo Lisboa de Sousa, e da
empresa COLMED-Distribuidora de Medicamentos Ltda, solidariamente:
DATA
OCORRÊNCIA

DA

10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
17/05/2013
17/05/2013
25/06/2013
25/06/2013
25/06/2013
25/06/2013
25/06/2013
25/06/2013
25/06/2013
25/07/2013
28/08/2013
28/08/2013
28/08/2013
28/08/2013
20/09/2013
20/09/2013
20/09/2013
20/09/2013
20/09/2013
20/09/2013

VALOR
ORIGINAL (R$)
60.128,50
18.873,30
5.500,00
39.860,00
12.633,70
6.598,48
85,20
4.483,16
2.207,00
8.986,72
5.215,40
6.924,23
17.000,30
717,18
5.186,60
5.557,18
19.040,00
9.664,60
432,60
744,00
932,65
1.158,10
13.058,50

c.4) Srs. Genário Alves Viana, Júlio Cesar Almeida Neto, Jairo Lisboa de Sousa,
solidariamente:
DATA
OCORRÊNCIA
04/09/2012
01/10/2012
19/10/2012
19/10/2012

DA

VALOR
ORIGINAL (R$)
80.000,00
75.000,00
28.000,00
7.000,00

d) aplicar aos Srs. Manoel Francisco Monteles Neto (CPF 005.523.283-32), Genário Alves
Viana (CPF 869.878.523-91), Júlio César Almeida Neto (CPF 351.381.063-68), e Jairo Lisboa de
Sousa (CPF 623.889.673-68), e às empresas EMM Mota & Cia Ltda. (CNPJ 01.778.563/0001-78) e
COLMED-Distribuidora de Medicamentos Ltda (CNPJ 11.252.183/0001-59), individualmente, a
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multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, 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), 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;
e) com fundamento no art. 12, §§ 1º e 2º, da Lei 8.443/1992 e no art. 202, §§ 2º e 3º do
Regimento Interno do TCU, fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias para que o
município de Anapurus/MA comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das importâncias abaixo
discriminadas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente a partir das datas
indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor:
DATA
OCORRÊNCIA
19/05/2010
27/05/2010
23/06/2010
02/07/2010
16/07/2010
16/07/2010
23/08/2010
02/09/2010
15/09/2010
15/09/2010
20/10/2010
29/10/2010
18/11/2010
18/11/2010
17/12/2010
04/01/2011
20/01/2011
20/01/2011
17/02/2011
24/02/2011
17/03/2011
17/03/2011
14/04/2011
14/04/2011
20/05/2011
20/05/2011
17/06/2011
21/06/2011
19/02/2011
22/07/2011
19/08/2011
19/08/2011
22/09/2011
26/09/2011
17/10/2011
23/11/2011
19/12/2011
12/01/2012
02/03/2012
29/03/2012
18/04/2012
23/05/2012

DA

VALOR
ORIGINAL (R$)
9.600,00
3.000,00
3.000,00
9.600,00
3.000,00
9.600,00
9.600,00
6.000,00
6.000,00
9.600,00
9.600,00
6.000,00
6.000,00
9.600,00
9.600,00
6.000,00
6.000,00
9.600,00
9.600,00
6.000,00
6.000,00
9.600,00
6.000,00
9.600,00
6.000,00
9.600,00
6.300,00
10.050,00
6.300,00
10.050,00
6.300,00
10.050,00
10.050,00
6.300,00
6.300,00
3.150,00
3.150,00
3.150,00
6.300,00
6.300,00
6.690,00
6.690,00
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DATA
OCORRÊNCIA
08/06/2012
21/06/2012
20/07/2012
10/08/2012
24/08/2012
24/08/2012
20/09/2012
11/10/2012
22/10/2012
23/11/2012
23/11/2012
14/12/2012
18/12/2012
21/12/2012
03/01/2013
01/02/2013
21/02/2013
22/02/2013
21/03/2013
22/03/2013
22/03/2013
22/04/013
25/04/2013
25/04/2013
03/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
23/05/2013
24/05/2013
25/06/2013
25/06/2013
25/06/2013
25/06/2013
23/07/2013
23/07/2013
25/07/2013
21/08/2013
21/08/2013
26/08/2013
19/09/2013
19/09/2013

DA

VALOR
ORIGINAL (R$)
883,00
6.690,00
6.690,00
2.383,00
2.683,00
6.690,00
6.690,00
2.683,00
6.690,00
2.683,00
6.690,00
2.683,00
6.690,00
871,00
6.690,00
2.383,00
6.690,00
2.780,97
6.690,00
950,00
2.462,00
21.390,00
962,00
950,00
10.035,00
962,00
950,00
10.035,00
10.695,00
962,00
950,00
10.035,00
10.695,00
950,00
962,00
10.035,00
950,00
962,00
10.035,00
950,00
962,00

f) aplicar aos Srs. Manoel Francisco Monteles Neto (CPF 005.523.283-32) e Sr. Genário Alves
Viana (CPF 869.878.523-91), na condição de Secretários Municipais de Saúde de Anapurus/MA de
10/8/2009 a 5/4/2012 e de 5/4/2012 a 2/5/2016, respectivamente, a multa prevista no art. 58, inciso II,
da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso I, do Regimento Interno, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze)
dias, a contar das notificações, para comprovar, 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;
g) autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos
termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/92;
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h) autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o
parcelamento 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 RI/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em
quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 dias, devendo incidir
sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em
vigor, bem como esclarecer ao responsável que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de
pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2º,
do RI/TCU);
i) remeter cópia da presente deliberação ao Procurador Chefe da Procuradoria Regional da
República no Estado do Maranhão, para as providências cabíveis, nos termos do § 3º do art. 16 da Lei
8.443/1992, e ao Fundo Nacional de Saúde, para ciência."
2.
O Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Subprocurador-Geral Paulo Soares
Bugarin, manifestou-se, em parecer à peça 122, de acordo com a proposta da unidade técnica.
3.
Por meio do Acórdão 4462/2020-TCU-1ª Câmara, de minha relatoria (peça 123), foi fixado
novo e improrrogável prazo de quinze dias para que o Município de Anapurus/MA comprovasse,
perante o Tribunal, o recolhimento do débito de sua responsabilidade aos cofres do Fundo Nacional de
Saúde, atualizado monetariamente. Transcorrido o prazo fixado, o Município não recolheu o valor do
débito.
4.
Face a essa situação, a Secex-TCE elaborou a instrução à peça 176, na qual apresenta a
seguinte análise e proposta de encaminhamento:
“(...)
EXAME TÉCNICO
11. Em que pese o TCU, por meio do Acórdão nº 4462/2020–TCU–1ª Câmara, tenha
determinado ao ente federativo que comprovasse, perante o próprio Tribunal, o recolhimento a favor
dos cofres do Fundo Nacional de Saúde, verifica-se que não houve manifestação do município quanto
a qualquer recolhimento (ver Quadro 1).
12. Respostas do FNS, recebidas em 13/5/2020, também não dão conta de nenhuma notícia de
recolhimento aos seus cofres (peças 150-151).
13. Ademias, encontra-se arrolada aos autos, à peça 175, uma consulta datada de 23/11/2020
ao Sistema de Gestão de Recolhimento da União (SISGRU) com vistas a identificar a ocorrência de
possíveis recolhimentos efetuados aos cofres do Fundo Nacional de Saúde (UG: 257001) pelo
Município de Anapurus/MA (CNPJ 06.116.461/0001-00), após a expedição do Acórdão nº
4462/2020–TCU–1ª Câmara.
14. Contudo essa consulta demonstra que não houve qualquer recolhimento pela
municipalidade (período da consulta: 1º/1/2020 até 23/11/2020; peça 175, p. 1).
15. Por consequência, entende-se que esses fatos impõem o julgamento pela irregularidade das
contas do ente federativo.
16. Assim, considerando-se as análises e pronunciamentos já constantes deste processo (às
peças 119-122), posiciona-se por reapresentar as propostas registradas à peça 119, p. 13-19, alterandose apenas aquela dirigida anteriormente ao município, a qual visou fixar novo prazo de recolhimento
dos débitos a ele imputados. Neste novo exame do feito, propor-se-á, em substituição, que o Tribunal
julgue as contas do ente federativo irregulares, aplicando-lhe multa, sanção comumente aplicada
pelo Tribunal a empresas e entidades privadas que que deem causa ao acometimento de dano ao
Erário.
17. Por fim, deixar-se-á de submeter proposta anterior de se autorizar o parcelamento das
dívidas dos responsáveis por se constatar que o Ministro-Relator do processo entende que essa medida
somente deve ser adotada mediante solicitação das próprias partes (conforme atestam seus votos
emitidos no âmbito dos Acórdãos nºs 12460/2020, 12456/2020 e 12453/2020, todos da 1ª Câmara,
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entre outros).
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
18. Diante do exposto, submete-se os autos à consideração superior, propondo ao Tribunal:
a) considerar revéis os Srs. Manoel Francisco Monteles Neto (CPF 005.523.283-32) e Genário
Alves Viana (CPF 869.878.523-91), as empresas EMM Mota & Cia Ltda (CNPJ 01.778.563/0001-78)
e COLMED-Distribuidora de Medicamentos Ltda (CNPJ 11.252.183/0001-59) e o Município de
Anapurus/MA (CNPJ 06.116.461/0001-00), nos termos do art. 12, § 3º, da Lei nº 8.443/1992;
b) rejeitar as alegações de defesa dos Srs. Júlio César Almeida Neto (CPF 351.381.063-68) e
Jairo Lisboa de Sousa (CPF 623.889.673-68);
c) com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “b” e “c”, e § 2º da Lei
8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1º, inciso I, 209, incisos II e III, e
§ 5º, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas dos Srs. Manoel
Francisco Monteles Neto (CPF 005.523.283-32), Genário Alves Viana (CPF 869.878.523-91), Júlio
César Almeida Neto (CPF 351.381.063-68), e Jairo Lisboa de Sousa (CPF 623.889.673-68), e das
empresas EMM Mota & Cia Ltda. (CNPJ 01.778.563/0001-78) e COLMED-Distribuidora de
Medicamentos Ltda (CNPJ 11.252.183/0001-59), além do Município de Anapurus/MA (CNPJ
06.116.461/0001-00), e condená-los solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas,
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 Fundo Nacional de Saúde, 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.
c.1) Srs. Manoel Francisco Monteles Neto, Júlio Cesar Almeida Neto e Jairo Lisboa de
Sousa, e da empresa EMM Mota & Cia Ltda, solidariamente:
DATA
OCORRÊNCIA
08/04/2010
16/04/2010
18/05/2010
09/07/2010
03/08/2010
04/08/2010
13/08/2010
28/08/2010
08/09/2010
09/09/2010
13/09/2010
13/09/2010
29/09/2010
01/10/2010
26/10/2010
12/11/2010
12/11/2010
23/11/2010
02/12/2010
10/12/2010
15/12/2010
21/12/2010
21/12/2010
18/02/2011
08/04/2011
16/05/2011

DA

VALOR
ORIGINAL (R$)
18.933,80
7.098,25
9.774,12
884,45
378,90
4.357,48
2.456,25
9.922,70
312,00
4.143,00
250,50
1.625,82
418,95
27,00
828,24
1.331,23
828,24
6.999,86
17.178,42
261,60
1.221,52
2.680,54
921,99
15.319,64
36.863,12
10.787,97
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20/06/2011
20/09/2011
28/09/2011
21/12/2011
21/12/2011
02/02/2012
02/02/2012
02/02/2012
02/02/2012

15.558,98
17.056,44
7.173,40
29.467,14
41.427,43
15.110,00
14.936,54
41.690,98
4.621,73

c.2) Srs. Genário Alves Viana, Júlio Cesar Almeida Neto e Jairo Lisboa de Sousa, e da
empresa EMM Mota & Cia Ltda, solidariamente:
DATA
OCORRÊNCIA

DA

18/04/2012
18/04/2012
08/06/2012
08/06/2012
08/06/2012
08/06/2012
21/06/2012
31/07/2012
31/07/2012
16/11/2012
24/12/2012
24/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
13/03/2013

VALOR
ORIGINAL (R$)
41.248,56
16.867,53
11.403,70
60.788,90
24.058,65
1.983,00
2.383,00
11.303,94
34.399,71
16.992,66
15.647,21
11.313,26
7.206,17
2.900,46
11.033,76

c.3) Srs. Genário Alves Viana, Júlio Cesar Almeida Neto e Jairo Lisboa de Sousa, e da
empresa COLMED-Distribuidora de Medicamentos Ltda, solidariamente:
DATA
OCORRÊNCIA
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
17/05/2013
17/05/2013
25/06/2013
25/06/2013
25/06/2013
25/06/2013
25/06/2013
25/06/2013
25/06/2013
25/07/2013
28/08/2013
28/08/2013
28/08/2013
28/08/2013
20/09/2013
20/09/2013

DA

VALOR
ORIGINAL (R$)
60.128,50
18.873,30
5.500,00
39.860,00
12.633,70
6.598,48
85,20
4.483,16
2.207,00
8.986,72
5.215,40
6.924,23
17.000,30
717,18
5.186,60
5.557,18
19.040,00
9.664,60
432,60
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DATA
OCORRÊNCIA

DA

20/09/2013
20/09/2013
20/09/2013
20/09/2013

VALOR
ORIGINAL (R$)
744,00
932,65
1.158,10
13.058,50

c.4) Srs. Genário Alves Viana, Júlio Cesar Almeida Neto e Jairo Lisboa de Sousa,
solidariamente:
DATA
OCORRÊNCIA

DA

04/09/2012
01/10/2012
19/10/2012
19/10/2012

VALOR
ORIGINAL (R$)
80.000,00
75.000,00
28.000,00
7.000,00

c.5) O Município de Anapurus/MA, exclusivamente:
DATA
OCORRÊNCIA
19/05/2010
27/05/2010
23/06/2010
02/07/2010
16/07/2010
16/07/2010
23/08/2010
02/09/2010
15/09/2010
15/09/2010
20/10/2010
29/10/2010
18/11/2010
18/11/2010
17/12/2010
04/01/2011
20/01/2011
20/01/2011
17/02/2011
24/02/2011
17/03/2011
17/03/2011
14/04/2011
14/04/2011
20/05/2011
20/05/2011
17/06/2011
21/06/2011
19/02/2011
22/07/2011
19/08/2011
19/08/2011
22/09/2011
26/09/2011

DA

VALOR
ORIGINAL (R$)
9.600,00
3.000,00
3.000,00
9.600,00
3.000,00
9.600,00
9.600,00
6.000,00
6.000,00
9.600,00
9.600,00
6.000,00
6.000,00
9.600,00
9.600,00
6.000,00
6.000,00
9.600,00
9.600,00
6.000,00
6.000,00
9.600,00
6.000,00
9.600,00
6.000,00
9.600,00
6.300,00
10.050,00
6.300,00
10.050,00
6.300,00
10.050,00
10.050,00
6.300,00

905
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

DATA
OCORRÊNCIA
17/10/2011
23/11/2011
19/12/2011
12/01/2012
02/03/2012
29/03/2012
18/04/2012
23/05/2012
08/06/2012
21/06/2012
20/07/2012
10/08/2012
24/08/2012
24/08/2012
20/09/2012
11/10/2012
22/10/2012
23/11/2012
23/11/2012
14/12/2012
18/12/2012
21/12/2012
03/01/2013
01/02/2013
21/02/2013
22/02/2013
21/03/2013
22/03/2013
22/03/2013
22/04/013
25/04/2013
25/04/2013
03/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
23/05/2013
24/05/2013
25/06/2013
25/06/2013
25/06/2013
25/06/2013
23/07/2013
23/07/2013
25/07/2013
21/08/2013
21/08/2013
26/08/2013
19/09/2013
19/09/2013

DA

VALOR
ORIGINAL (R$)
6.300,00
3.150,00
3.150,00
3.150,00
6.300,00
6.300,00
6.690,00
6.690,00
883,00
6.690,00
6.690,00
2.383,00
2.683,00
6.690,00
6.690,00
2.683,00
6.690,00
2.683,00
6.690,00
2.683,00
6.690,00
871,00
6.690,00
2.383,00
6.690,00
2.780,97
6.690,00
950,00
2.462,00
21.390,00
962,00
950,00
10.035,00
962,00
950,00
10.035,00
10.695,00
962,00
950,00
10.035,00
10.695,00
950,00
962,00
10.035,00
950,00
962,00
10.035,00
950,00
962,00

d) aplicar aos Srs. Manoel Francisco Monteles Neto (CPF 005.523.283-32), Genário Alves
Viana (CPF 869.878.523-91), Júlio César Almeida Neto (CPF 351.381.063-68), e Jairo Lisboa de
Sousa (CPF 623.889.673-68), e às empresas EMM Mota & Cia Ltda (CNPJ 01.778.563/0001-78) e
COLMED-Distribuidora de Medicamentos Ltda (CNPJ 11.252.183/0001-59), além do Município de
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Anapurus/MA, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do
Regimento Interno, 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), 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;
e) aplicar aos Srs. Manoel Francisco Monteles Neto (CPF 005.523.283-32) e Sr. Genário Alves
Viana (CPF 869.878.523-91), na condição de Secretários Municipais de Saúde de Anapurus/MA de
10/8/2009 a 5/4/2012 e de 5/4/2012 a 2/5/2016, respectivamente, a multa prevista no art. 58, inciso II,
da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso I, do Regimento Interno, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze)
dias, a contar das notificações, para comprovar, 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;
f) autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos
termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/92;
g) remeter cópia da presente deliberação ao Procurador Chefe da Procuradoria Regional da
República no Estado do Maranhão, para as providências cabíveis, nos termos do § 3º do art. 16 da Lei
8.443/1992, e ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, para ciência, informando-lhes que a
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.”
5.
O Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Subprocurador-Geral Paulo Soares
Bugarin, manifestou-se, em parecer à peça 179, de acordo com a proposta da unidade técnica.

É o relatório.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/MS
(FNS) em desfavor de Manoel Francisco Monteles Neto, Secretário Municipal de Saúde de 10/8/2009
a 5/4/2012, Genário Alves Viana, Secretário Municipal de Saúde de 5/4/2012 a 2/5/2016, Júlio César
Almeida Neto, Secretário Municipal de Finanças de 2/1/2009 a 2/8/2016, Jairo Lisboa de Sousa,
Coordenador de Finanças de 2/1/2009 a 2/8/2016 e Cleomaltina Moreira Monteles, Prefeita Municipal
de Anapurus/MA de 1º/1/2009 a 31/12/2016, em razão da impugnação parcial das despesas realizadas
com recursos repassados pelo FNS ao Município de Anapurus/MA, na modalidade fundo a fundo, nos
exercícios de 2010 a 2013.
2.
As irregularidades motivadoras da instauração desta tomada de contas especial foram
constatadas em fiscalização realizada no período de 24/11 a 4/12/2013 pelo Departamento Nacional de
Auditoria do SUS (Denasus). O Relatório de Auditoria 13788 (peças 3 e 8) resultante daquela
fiscalização apontou prejuízo ao erário no valor histórico de R$ 1.543.068,11 (peça 3, p. 47), em razão
da impugnação parcial de despesas realizadas com recursos repassados pelo FNS.
3.
O relatório do Denasus apontou as seguintes ocorrências na gestão dos recursos do FNS:
a) ausência de comprovação execução de trabalhos de profissionais de saúde, pagos com
recursos da Atenção Básica (Constatações nºs 298363, 298371 e 298372 do Relatório de Auditoria nº
13788; peça 8, pp. 7-8, 13-15 e 15-16);
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b) ausência de comprovação de despesas pagas com recursos financeiros repassados na
modalidade fundo a fundo para as ações de Atenção Básica (Constatação nº 302587 do Relatório de
Auditoria nº 13788; peça 8, p. 27-28); e
c) pagamentos efetuados às empresas EMM Mota & Cia Ltda. (CNPJ 01.778.563/0001-78)
e COLMED-Distribuidora de Medicamentos Ltda. (CNPJ 11.252.183/0001-59), com recursos
financeiros repassados fundo a fundo para as ações de Atenção Básica, sem a demonstração da efetiva
entrega e recebimento de produtos pagos (Constatação nº 297600 do Relatório de Auditoria nº 13788;
peça 8, p. 28-30).
4.
No âmbito deste Tribunal, por meio da instrução inicial (peça 59), a SecexTCE
posicionou-se pelo afastamento da responsabilidade da ex-Prefeita Cleomaltina Moreira Monteles. Tal
posicionamento decorreu da constatação de que os comprovantes acostados aos autos referentes às
despesas com os recursos objeto desta TCE foram autorizados pelos Secretários de Saúde, pelo
Secretário Municipal de Finanças e Orçamento e pelo Coordenador de Finanças, inexistindo nos autos
elementos que demonstrem a participação da mencionada responsável na gestão dos recursos.
5.
Além disso, em razão do entendimento firmado no Acórdão TCU 1072/2017-Plenário,
Relator Ministro Bruno Dantas, a unidade técnica verificou que o Município de Anapurus/MA deve
ser responsabilizado em relação aos danos decorrentes da ausência de comprovação execução de
trabalhos de profissionais de saúde, pagos com recursos da Atenção Básica. Neste caso, por se tratar de
recebimento irregular de recursos federais pelo ente – não abarcados pela Lei Complementar 141/2012
– em razão do não cumprimento de requisitos estabelecidos pelo Ministério da Saúde para a concessão
de incentivos financeiros, tal situação se enquadra no disposto no subitem 9.3.4 do mencionado
acórdão, situação em que o ente federado restitui o valor recebido irregularmente ao FNS.
6.
Adicionalmente, a unidade técnica entendeu também necessário incluir no rol de
responsáveis as empresas EMM Mota & Cia Ltda. e COLMED – Distribuidora de Medicamentos Ltda.
em razão dos pagamentos efetuados a essas empresas com os recursos para as ações de Atenção, sem a
demonstração da efetiva entrega e recebimento de produtos pagos.
7.
Dessa forma, foram promovidas as citações do município (peça 70), de Jairo Lisboa de
Sousa, Coordenador de Finanças de 2/1/2009 a 2/8/2016 (peça 64), de Júlio César Almeida Neto,
Secretário Municipal de Finanças de 2/1/2009 a 2/8/2016 (peças 66, 93, 94, 95 e 96), da EMM Mota &
Cia Ltda. (peça 62) e da COLMED – Distribuidora de Medicamentos Ltda. Foram, ainda, realizadas a
citação e a audiência de Manoel Francisco Monteles Neto, Secretário Municipal de Saúde de
10/8/2009 a 5/4/2012, e de Genário Alves Viana, Secretário Municipal de Saúde de 5/4/2012 a
2/5/2016.
8.
Jairo Lisboa de Sousa e Júlio César Almeida Neto apresentaram alegações de defesa. Os
demais responsáveis mantiveram-se silentes em relação às comunicações processuais que lhes foram
endereçadas. Assim, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei nº 8.443/1992, devem ser considerados revéis,
dando-se prosseguimentos aos autos.
9.
A análise realizada pela SecexTCE por meio da instrução à peça 119, transcrita no
relatório parte desta deliberação, propôs a rejeição das defesas apresentadas. Ao mesmo tempo, tendo
em vista a revelia do município frente à citação, a unidade técnica propôs que lhe fosse concedido, nos
termos do art. 12, §§ 1º e 2º, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, §§ 2º e 3º, do RITCU, novo e
improrrogável prazo de quinze dias para o recolhimento da importância devida, atualizada
monetariamente, sem a incidência de juros moratórios. Quanto aos demais responsáveis, propôs que,
desde então, fossem julgadas irregulares suas contas, imputando-lhes os débitos constantes das
citações, exceto quanto às empresas citadas, para as quais propôs correções nos valores dos débitos de
suas responsabilidades.
10. O Ministério Público junto ao TCU avalizou a proposta de encaminhamento formulada
pela unidade técnica.
11. Naquela ocasião, manifestei minha concordância quanto à concessão de novo prazo para
que o município recolha o valor do débito que lhe foi imputado.
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12. Conforme a análise então realizada pela SecexTCE com base nas informações constantes
do relatório resultante da fiscalização do Dnasus, as informações incorretas apresentadas pelo
município ao FNS (informações sobre disponibilidade de consultórios odontológicos que não existiam,
de agentes de saúde que não estavam desempenhando suas atividades, e sobre a existência de equipe
de saúde que se manteve incompleta por período superior ao máximo permitido pela legislação)
constituiu fator preponderante para que aquele ente recebesse recursos a que não faria jus.
13. Assim, conforme entendimento firmado por este Tribunal no subitem 9.3.4 do Acórdão
TCU 1072/2017-Plenário, cabe ao município ressarcir os cofres do FNS em relação aos recursos
recebidos irregularmente.
14. Deixei, entretanto, de acolher a proposta de julgar, naquela etapa processual, as contas dos
demais responsáveis, diferindo esse julgamento para o momento de julgamento das contas do ente
federado, de forma a evitar eventuais descompassos processuais.
15. Foi proferido então o Acórdão 4462/2020-TCU-1ª Câmara, de minha relatoria, por meio do
qual foi fixado novo e improrrogável prazo de quinze dias para que o Município de Anapurus/MA
comprovasse, perante o Tribunal, o recolhimento do débito de sua responsabilidade aos cofres do
Fundo Nacional de Saúde, atualizado monetariamente.
16. Transcorrido o prazo fixado, o município não recolheu o valor do débito. Dessa forma, em
nova manifestação por meio da instrução de mérito à peça 176, também transcrita em sua parte
essencial no relatório integrante desta deliberação, aquela unidade técnica, com o aval do MP/TCU,
propõe julgar irregulares as contas do município, imputando-lhe o débito de sua responsabilidade.
Quanto aos demais responsáveis, foi mantida, em sua essência a proposta constante de sua instrução
anterior.
17. Acolho o encaminhamento formulado pela SecexTCE, cuja análise adoto como parte das
minhas razões de decidir.
18. Não tendo o ente federado aproveitado o novo prazo que lhe foi concedido por meio do
Acórdão 4462/2020-TCU-1ª Câmara para que recolhesse, sem a incidência de juros, o débito que lhe
foi atribuído, resta julgar irregulares suas contas, com a respectiva imputação de débito.
19. Quanto aos demais responsáveis chamados aos autos por meio das citações, melhor sorte
não lhes socorre.
20. Os responsáveis Manoel Francisco Monteles Neto, Secretário Municipal de Saúde (gestão
10/8/2009-5/4/2012), Genário Alves Viana, Secretário Municipal de Saúde (gestão 5/4/20122/5/2016), Júlio César Almeida Neto, Secretário Municipal de Finanças (gestão 2/1/2009-2/8/2016) e
Jairo Lisboa de Sousa, Coordenador de Finanças (gestão 2/1/2009-2/8/2016), foram citados em razão
da falta de comprovação, por meio da devida documentação comprobatória das despesas realizadas, da
aplicação dos recursos repassados para as Ações da Assistência Farmacêutica nos exercícios de 2010 a
2012. As empresas E.M.M. Mota e COLMED-Distribuidora de Medicamentos Ltda. foram
responsabilizadas solidariamente em razão do recebimento dos recursos sem que houvesse a
comprovação da efetiva entrega dos produtos adquiridos à Secretaria de Saúde e ao Hospital
Municipal.
21. Além disso, os responsáveis Genário Alves Viana, Secretário Municipal de Saúde (gestão
5/4/2012-2/5/2016), Júlio César Almeida Neto, Secretário Municipal de Finanças (gestão 2/1/20092/8/2016) e Jairo Lisboa de Sousa, Coordenador de Finanças (gestão 2/1/2009- 2/8/2016) foram
citados pela falta de comprovação da aplicação dos recursos repassados para as Ações do Programa de
Assistência Básica – PAB nos meses setembro e outubro de 2012.
22. As alegações de defesa apresentadas por Júlio César Almeida Neto e Jairo Lisboa de
Sousa, conforme a análise da SecexTCE, que, no meu entender, as refutou adequadamente, trazem
argumentos que não se mostram capazes de afastar as irregularidades, uma vez que não se fazem
acompanhar de documentos hábeis para comprovar o que é alegado. Os demais responsáveis se
mantiveram silentes perante as suas citações. Dessa forma, deixaram escapar a oportunidade de trazer
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ao Tribunal qualquer elemento de defesa capaz de afastar as suas responsabilidades em relação às
irregularidades que lhes foram imputadas.
23. Deixo de acolher tão-somente a proposta de aplicação da multa prevista no art. 58, inciso
II, da Lei 8.443/1992, em razão da revelia daqueles responsáveis em relação à audiência que lhes foi
endereçada para que justificassem a prestação de informações indevidas acerca do número de equipes
do Programa Saúde da Família ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), fazendo
com que o município recebesse, de forma irregular, recursos repassados pelo Fundo Nacional de
Saúde. Considero, neste sentido, que estes responsáveis já estão sendo apenados com a multa do art. 57
da Lei 8.443/1992, sendo que os débitos dos quais decorre esta última apenação são consequência do
fato objeto das audiências.
24. Nos termos do art. 16, § 3º, da LO/TCU, c/c o § 7º, do art. 209, do RI/TCU, deve ser
enviada cópia da deliberação proferida nestes autos à Procuradoria da República no Estado do
Maranhão para o ajuizamento das ações que considere cabíveis.
Ante o exposto, manifesto-me por que o Tribunal aprove o acórdão que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 5354/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo TC 025.473/2017-4.
2. Grupo: I – Classe de assunto: II – Tomada de Contas Especial.
3. Responsáveis: Manoel Francisco Monteles Neto (CPF 005.523.283-32), Genário Alves Viana
(CPF 869.878.523-91), Júlio César Almeida Neto (CPF 351.381.063-68), Jairo Lisboa de Sousa (CPF
623.889.673-68), Município de Anapurus/MA (CNPJ 06.116.461/0001-00) e as empresas EMM Mota
& Cia Ltda. (CNPJ 01.778.563/0001-78) e COLMED-Distribuidora de Medicamentos Ltda (CNPJ
11.252.183/0001-59).
4. Órgão/Entidade/Unidade: Município de Anapurus/MA.
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE).
8. Representantes legais: Julianna Maria Carvalho Vasconcelos (OAB/PI 4416) representado
EMM Mota & Cia Ltda.; e Fernando César Vilhena Moreira Lima Júnior (OAB/MA 14.169)
representando Júlio César Almeida Neto.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo
Nacional de Saúde/MS (FNS) em desfavor de Manoel Francisco Monteles Neto, Secretário Municipal
de Saúde de 10/8/2009 a 5/4/2012, Genário Alves Viana, Secretário Municipal de Saúde de 5/4/2012 a
2/5/2016, Júlio César Almeida Neto, Secretário Municipal de Finanças de 2/1/2009 a 2/8/2016, Jairo
Lisboa de Sousa, Coordenador de Finanças de 2/1/2009 a 2/8/2016 e Cleomaltina Moreira Monteles,
Prefeita Municipal de Anapurus/MA de 1º/1/2009 a 31/12/2016, em razão da impugnação parcial das
despesas realizadas com recursos repassados pelo FNS ao município de Anapurus/MA, na modalidade
fundo a fundo, nos exercícios de 2010 a 2013,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara,
ante as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Júlio César Almeida Neto e Jairo Lisboa de
Sousa;
9.2. julgar, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Lei
8.443/1992, irregulares as contas de Manoel Francisco Monteles Neto, Genário Alves Viana, Júlio
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César Almeida Neto, Jairo Lisboa de Sousa, das empresas EMM Mota & Cia Ltda. e COLMEDDistribuidora de Medicamentos Ltda., e do Município de Anapurus/MA;
9.3. condenar, com fundamento nos arts. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, Manoel
Francisco Monteles Neto, Júlio Cesar Almeida Neto e Jairo Lisboa de Sousa, e da empresa EMM Mota
& Cia Ltda., solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de
quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III,
alínea “a”, do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde,
atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência
indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor:
Data de ocorrência

Valor
(R$)

08/04/2010

18.933
,80

16/04/2010

7.098,
25

18/05/2010

9.774,
12

09/07/2010
03/08/2010
04/08/2010

884,45
378,90
4.357,
48

13/08/2010

2.456,
25

28/08/2010

9.922,
70

08/09/2010
09/09/2010

312,00
4.143,
00

13/09/2010
13/09/2010

250,50
1.625,
82

29/09/2010
01/10/2010
26/10/2010
12/11/2010

418,95
27,00
828,24
1.331,
23

12/11/2010
23/11/2010

828,24
6.999,
86

02/12/2010

17.178
,42

10/12/2010
15/12/2010

261,60
1.221,
52

21/12/2010

2.680,
54

21/12/2010
18/02/2011

921,99
15.319
,64

08/04/2011

36.863
,12

16/05/2011

10.787
,97

20/06/2011

15.558
,98
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Data de ocorrência

Valor
(R$)

20/09/2011

17.056
,44

28/09/2011

7.173,
40

21/12/2011

29.467
,14

21/12/2011

41.427
,43

02/02/2012

15.110
,00

02/02/2012

14.936
,54

02/02/2012

41.690
,98

02/02/2012

4.621,
73

9.4. condenar, com fundamento nos arts. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, Genário Alves
Viana, Júlio Cesar Almeida Neto e Jairo Lisboa de Sousa, e a empresa EMM Mota & Cia Ltda.,
solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a
contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do
Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada
monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até
a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor:
Data de ocorrência

Valor
(R$)

18/04/2012
18/04/2012
08/06/2012
08/06/2012
08/06/2012

41.248,5
6
16.867,5
3
11.403,7
0
60.788,9
0
24.058,6
5

08/06/2012
21/06/2012
31/07/2012
31/07/2012
16/11/2012
24/12/2012
24/12/2012

1.983,00
2.383,00
11.303,9
4
34.399,7
1
16.992,6
6
15.647,2
1
11.313,2
6

31/12/2012
31/12/2012
13/03/2013

7.206,17
2.900,46
11.033,7
6
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9.5. condenar, com fundamento nos arts. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, Genário Alves
Viana, Júlio Cesar Almeida Neto e Jairo Lisboa de Sousa, e a empresa COLMED-Distribuidora de
Medicamentos Ltda., solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhes o
prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214,
inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional
de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas de
ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor:
Data de ocorrência

Valor
(R$)

10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
17/05/2013
17/05/2013
25/06/2013

60.128
,50
18.873
,30
5.500,
00
39.860
,00
12.633
,70
6.598,
48

25/06/2013
25/06/2013
25/06/2013
25/06/2013
25/06/2013
25/06/2013
25/07/2013

85,20
4.483,
16
2.207,
00
8.986,
72
5.215,
40
6.924,
23
17.000
,30

28/08/2013
28/08/2013
28/08/2013
28/08/2013
20/09/2013

717,18
5.186,
60
5.557,
18
19.040
,00
9.664,
60

20/09/2013
20/09/2013
20/09/2013
20/09/2013
20/09/2013

432,60
744,00
932,65
1.158,
10
13.058
,50

9.6. condenar, com fundamento nos arts. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, Genário Alves
Viana, Júlio Cesar Almeida Neto e Jairo Lisboa de Sousa, solidariamente, ao pagamento das quantias
abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja
comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno), o recolhimento
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da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de
mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma
prevista na legislação em vigor:
Data
de
ocorrência

Valor
(R$)

04/09/2
012

80.000
,00

01/10/2
012

75.000
,00

19/10/2
012

28.000
,00

19/10/2
012

7.000,
00

9.7. condenar, com fundamento nos arts. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, o Município de
Anapurus/MA ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a
contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do
Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada
monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até
a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor:
Data
ocorrência
19/05/2010
27/05/2010
23/06/2010
02/07/2010
16/07/2010
16/07/2010
23/08/2010
02/09/2010
15/09/2010
15/09/2010
20/10/2010
29/10/2010
18/11/2010
18/11/2010
17/12/2010
04/01/2011
20/01/2011
20/01/2011
17/02/2011
24/02/2011
17/03/2011
17/03/2011
14/04/2011
14/04/2011
20/05/2011
20/05/2011
17/06/2011
21/06/2011
19/02/2011
22/07/2011

de

Valor
(R$)
9.600,00
3.000,00
3.000,00
9.600,00
3.000,00
9.600,00
9.600,00
6.000,00
6.000,00
9.600,00
9.600,00
6.000,00
6.000,00
9.600,00
9.600,00
6.000,00
6.000,00
9.600,00
9.600,00
6.000,00
6.000,00
9.600,00
6.000,00
9.600,00
6.000,00
9.600,00
6.300,00
10.050,00
6.300,00
10.050,00
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Data
ocorrência
19/08/2011
19/08/2011
22/09/2011
26/09/2011
17/10/2011
23/11/2011
19/12/2011
12/01/2012
02/03/2012
29/03/2012
18/04/2012
23/05/2012
08/06/2012
21/06/2012
20/07/2012
10/08/2012
24/08/2012
24/08/2012
20/09/2012
11/10/2012
22/10/2012
23/11/2012
23/11/2012
14/12/2012
18/12/2012
21/12/2012
03/01/2013
01/02/2013
21/02/2013
22/02/2013
21/03/2013
22/03/2013
22/03/2013
22/04/013
25/04/2013
25/04/2013
03/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
23/05/2013
24/05/2013
25/06/2013
25/06/2013
25/06/2013
25/06/2013
23/07/2013
23/07/2013
25/07/2013
21/08/2013
21/08/2013
26/08/2013
19/09/2013
19/09/2013

de

Valor
(R$)
6.300,00
10.050,00
10.050,00
6.300,00
6.300,00
3.150,00
3.150,00
3.150,00
6.300,00
6.300,00
6.690,00
6.690,00
883,00
6.690,00
6.690,00
2.383,00
2.683,00
6.690,00
6.690,00
2.683,00
6.690,00
2.683,00
6.690,00
2.683,00
6.690,00
871,00
6.690,00
2.383,00
6.690,00
2.780,97
6.690,00
950,00
2.462,00
21.390,00
962,00
950,00
10.035,00
962,00
950,00
10.035,00
10.695,00
962,00
950,00
10.035,00
10.695,00
950,00
962,00
10.035,00
950,00
962,00
10.035,00
950,00
962,00
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9.8. aplicar aos responsáveis, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa individual
nos valores abaixo especificados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para
comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea “a”, do RI/TCU, o
recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data
deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da
legislação em vigor:
Responsável

Multa
(R$)

Manoel Francisco Monteles Neto

28.00
0,00

Genário Alves Viana

32.00
0,00

Júlio César Almeida Neto

75.00
0,00

Jairo Lisboa de Sousa

75.00
0,00

EMM Mota & Cia Ltda.

46.00
0,00

COLMED-Distribuidora de Medicamentos
Ltda.

18.00
0,00

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. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão com
fundamento no art. 16, § 3º, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7º do art. 209 do Regimento Interno do TCU,
para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e
9.11. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5354-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de
Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
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Subprocurador-Geral

GRUPO I – CLASSE V – 1ª CÂMARA
TC 026.869/2020-9.
Natureza: Aposentadoria.
Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional Federal da 3ª Região.
Interessada: Liliana Prado Pontes, CPF 066.046.628-70.
Representação legal: não há.
SUMÁRIO: PESSOAL. APOSENTADORIA. INCLUSÃO NOS PROVENTOS DA
VANTAGEM DE QUINTOS/DÉCIMOS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
COMISSIONADAS EM PERÍODOS POSTERIORES A 8/4/1998. ADEQUAÇÃO DA PARCELA
INCORPORADA À MODULAÇÃO ESTABELECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
NO ÂMBITO DO RE 638.115.ILEGALIDADE DO ATO E NEGATIVA DE REGISTRO.
DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA.
RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos da aposentadoria de Liliana Prado Pontes, no cargo de Analista
Judiciário, conforme os termos constantes da peça 2, cujo ato foi encaminhado ao Tribunal por
intermédio do sistema Sisac, na sistemática definida na IN 78/2018, com parecer do órgão de Controle
Interno pela legalidade.
2.
A unidade técnica, ao analisar os
fundamentos legais da concessão bem como as informações prestadas pelo órgão do controle interno,
lavrou a instrução vista à peça 4, adiante parcialmente transcrita, com eventuais ajustes de forma:
“(...)
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 quintos/décimos, transformada em Vantagem
Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, pelo artigo 62-A da Lei 8.112/1990 que merece atenção
especial.
6.
A possibilidade de incorporação da vantagem denominada ‘quintos’ foi instituída com a
Lei 6.732/1979.
7.
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.
8.
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.
9.
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.
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10. 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.
11. Com o advento da Lei 8.112/1990, por meio do seu artigo 62, § 2º, introduziu novo
disciplinamento ao assunto.
12. 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.
13. 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’.

14. Entretanto, essa vantagem foi extinta e restabelecida por diversas vezes, como demonstra o
breve histórico abaixo apresentado.
15. 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.
16. 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).
17. 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.
18. 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’.
19. 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.
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20. No âmbito deste Tribunal, foi editado o Acórdão 2.248/2005 – TCU – Plenário (MinistroRelator 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, admitindose, 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.
21. 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’.
22. 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.
23. 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.
24. 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.
25. 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.
26. Em recente julgamento, no supramencionado RE 638.115/CE, cujo resultado final foi
proclamado em 18/12/2019, o STF deu provimento a Embargos de Declaração, onde foi proferida a
seguinte decisão:
‘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
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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’.

27. Em razão disso, mesmo afrontando a tese da repercussão geral, o STF permitiu a
continuidade do pagamento dos quintos incorporados no período de 8/4/1998 a 4/9/2001. Todavia, no
que diz respeito às parcelas amparadas com base em decisão judicial não transitada em julgado ou
decisão administrativa, deverá ser promovida sua absorção por quaisquer reajustes futuros.
28. No que diz respeito à vantagem de quintos, a despeito de haver incorporações após o
advento da Lei 9.624/1998, o que impediria a legalidade do ato nesse aspecto, o pagamento está
amparado pela decisão do STF supramencionada.
29. A despeito de o TCU não está diretamente submetido ao que foi decidido pelo Poder
Judiciário, entende-se que deve ser respeitado as decisões do STF fixadas em regime de repercussão
geral, uma vez que este Tribunal pode se autovincular ao precedente adotado pela Corte Maior. A
respeito disso, trago aos autos trecho do voto do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer proferido no
âmbito do Acórdão 442/2020 – TCU – 2ª Câmara, com argumentos para que este Tribunal se alinhe a
essa decisão do STF supramencionada:
‘31. Registro que o TCU, apesar de não estar diretamente submetido à processualística delineada no
ordenamento jurídico para o Poder Judiciário, deve respeitar as decisões do STF fixadas em regime de
repercussão geral, uma vez que esta Casa de Contas pode se autovincular ao precedente adotado pela àquela
Corte Maior.
32. Essa autovinculação reduz ‘incertezas’ e ‘discricionariedades’ no julgamento da matéria, com as
seguintes benesses que destaco, sem a pretensão de ser exaustivo: a) evita disparidade de entendimentos acerca
de um mesmo assunto; b) reduz o risco de litígios, haja vista a grande possibilidade de os interessados
impetrarem mandamus no STF, ante o assentamento da questão naquele Pretório Excelso; c) elimina dúvida do
jurisdicionado e notadamente dos órgãos e entidades que administram recursos humanos e concedem
aposentadoria, porquanto o tema receberia tratamento uníssono tanto pelo Poder Judiciário quanto pelo TCU;
d) acelera a capacidade de resposta desta Corte de Contas em processos que tratam do assunto; e) faz
deferência ao princípio da isonomia e da proteção da confiança legítima, vertente subjetiva da segurança
jurídica; f) observa o art. 926 do CPC ao dispor que ‘os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e
mantê-la estável, íntegra e coerente’, de aplicação subsidiária aos processos de contas, por força do que dispõe
o art. 298 do RI/TCU; g) evita revisão de ofício por parte desta Casa de Contas.
33. De ressaltar que o texto legal do art. 926 do CPC não pode ser interpretado de forma reducionista,
fechada e em descompasso com a coesão e a coerência no direito. A exegese desaconselhável seria aquela em
que esta Corte, por hipótese, deveria ‘manter a sua própria’ jurisprudência, a qualquer custo, ‘estável, íntegra
e coerente’, sem observar o que decide uma Corte de vértice como o Supremo. Essa linha de raciocínio vai na
contramão da estabilidade, da integralidade e da coerência, objetivos definidos pelo legislador.
34. Ao revés, creio que a interpretação do dispositivo legal (art. 926 do CPC) deve privilegiar a exegese
que confere ‘unidade ao direito’, como algo imprescindível para coerência da ordem jurídica, sem a qual não
há segurança jurídica tampouco possibilidade de igualdade no e pelo direito.
35. Explica Luiz Guilherme Marinoni que a unidade do direito ‘reflete a coerência da ordem jurídica,
viabilizando a previsibilidade e o tratamento uniforme de casos similares.’ (MARINONI, Luiz Guilherme. A
ética dos precedentes – justificativa do novo CPC, São Paulo: RT, 2016, 2ª ed., p. 105).
36. Quanto à coerência e à integridade no direito, Lenio Streck esclarece: ‘(...) haverá coerência se os
mesmos preceitos e princípios que foram aplicados nas decisões o forem para os casos idênticos; mais do que
isto, estará assegurada a integridade do direito a partir da força normativa da Constituição. A coerência
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assegura a igualdade, isto é, que os diversos casos terão a igual consideração por parte do Poder Judiciário.
Isso somente pode ser alcançado através de um holismo interpretativo, constituído a partir de uma
circularidade hermenêutica. Já a integridade é duplamente composta, conforme Dworkin: um princípio
legislativo, que pede aos legisladores que tentem tornar o conjunto de leis moralmente coerente, e um princípio
jurisdicional, que demanda que a lei, tanto quanto possível, seja vista como coerente nesse sentido. A
integridade exige que os juízes construam seus argumentos de forma integrada ao conjunto do direito,
constituindo uma garantia contra arbitrariedades interpretativas; coloca efetivos freios, através dessas
comunidades de princípios, às atitudes solipsistas-voluntaristas. A integridade é antitética ao voluntarismo, do
ativismo e da discricionariedade. Água e azeite.’ (STRECK, Lenio. Novo CPC terá mecanismos para combater
decisionismos e arbitrariedades?, disponível em:).
37. Dessa forma, para cumprir os comandos da estabilidade, da integridade e da coerência, consoante a
previsão do CPC (art. 926), esta Corte de Contas deve observar as decisões da Suprema Corte em Recurso
Extraordinário com repercussão geral julgada, em deferência à ‘unidade ao direito’ e à segurança jurídica,
mediante exercício de autovinculação, conforme mencionei acima’.

30. Constata-se também que o Acórdão 501/2020 – TCU – 1ª Câmara (Ministro-Relator
Weder de Oliveira) foi no mesmo sentido de se alinhar à decisão do STF supramencionada.
31. Assim, no caso concreto, por se tratar de decisão administrativa, entende-se deve ser
determinado ao Gestor de Pessoal que promova o destaque da (s) parcela (s) de quintos incorporada (s)
com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001 e transforme-a(s) em
‘Parcela Compensatória’ a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF
no RE 638.115/CE.
32. 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
33. 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 da concessão da vantagem
de quintos em razão do exercício de funções comissionadas após o advento da Lei 9.624/1998.
34. Em razão do que foi decidido pelo STF no RE 638.115/CE, será proposta determinação ao
Gestor de Pessoal que promova o destaque da (s) parcela (s) de quintos incorporada (s) com amparo
em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001 e transforme-a (s) em ‘Parcela
Compensatória’ a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros.
(...)”.
3.
O Ministério Público, neste ato representado pelo Procurador Júlio Marcelo de Oliveira,
mediante sucinto Parecer espelhado à peça 6, anuiu à proposição da Sefip.
É o Relatório.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Versam os presentes autos acerca da Aposentadoria de Liliana Prado Pontes, no cargo de
Analista Judiciário do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, concedida 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 47/2003.
2.
A hipótese versada nos presentes autos, trata da incorporação de parcela de “quintos”
decorrentes do exercício de função comissionada após o advento da Lei 9.624/1998, com proposições
convergentes pela ilegalidade da concessão.
3.
Na espécie, o STF, no âmbito do RE 638.115/CE, ao deliberar acerca do tema, aprovou a
tese de que “ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo
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exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento
legal”. Mais tarde, em sede de embargos declaratórios, modulou os efeitos dessa decisão para,
primeiro, autorizar a continuidade do pagamento da parcela incorporada por força de decisão judicial
passada em julgado, sem absorção e, segundo, no que tange ao pagamento dessa rubrica mediante
decisão judicial não transitada em julgado ou por medida administrativa, modulou os seus efeitos de
modo que, aqueles que continuam recebendo a parcela questionada, tenham o pagamento mantido até
sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.
4.
Conforme consta da peça 2, a Sr.ª Liliana Prado Pontes ocupou função comissionada em
períodos posteriores ao advento da Lei 9.624/1998, cuja parcela foi incorporada aos seus proventos por
força de decisão administrativa, razão por que deve ser determinado ao órgão de origem que proceda à
adequação da aludida parcela conforme modulado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE
638.115, comunicando a este Tribunal as providências adotadas.
5.
Consigno, ainda, que o ato em análise deu entrada nesta Corte de Contas em prazo inferior
a cinco anos, não sendo aplicável, portanto, a nova orientação do STF consubstanciada no RE
636.553/RS. Aplica-se, por fim, o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal quanto
ao ressarcimento das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé, até a data do conhecimento
desta deliberação.
Ex positis, acolhendo a proposição da unidade técnica a que anuiu o Ministério Público,
manifesto-me por que o Tribunal aprove o acórdão que ora submeto à deliberação deste Colegiado
ACÓRDÃO Nº 5355/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo TC 026.869/2020-9.
2. Grupo I – Classe V – Assunto: Aposentadoria.
3. Interessada: Liliana Prado Pontes, CPF 066.046.628-70.
4. Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional Federal da 3ª Região.
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Aposentadoria, com fundamento nos arts. 1º,
inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do
Regimento Interno desta Corte de Contas,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara,
ante as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 2, relativo à aposentadoria de Liliana Prado Pontes,
negando-lhe o correspondente registro, nos termos do art. 260, § 1º, do Regimento Interno desta Corte
de Contas;
9.2. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé, com fulcro
na Súmula 106, desta e. Corte de Contas;
9.3. determinar ao órgão de origem que:
9.3.1. comunique à interessada, no prazo de 15 (quinze) dias com fundamento nos arts. 71, inciso
IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, contados a partir da
ciência da presente deliberação, o inteiro teor deste Acórdão, e, após, faça cessar os pagamentos
decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa
omissa;
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9.3.2. promova o destaque da parcela de quintos incorporada pelo exercício de função
comissionada entre 8/4/1998 e 4/9/2001, transformando-a em “Parcela Compensatória” a ser absorvida
por quaisquer reajustes futuros, consoante modulação estabelecida pelo STF no âmbito do RE
638.115/CE, comunicando a este Tribunal as providências adotadas, a teor dos arts. 262, caput, do
Regimento Interno e 8º, caput, da Resolução 206/2007;
9.3.3. alerte a Sr.ª Liliana Prado Pontes no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da
interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores
indevidamente percebidos após a notificação;
9.3.4. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovantes de que
a interessada teve ciência desta deliberação;
9.4. dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região;
9.5. determinar à Sefip que:
9.5.1. acompanhe o cumprimento das determinações elencadas nos itens 9.3.1 a 9.3.4 deste
Acórdão; e
9.5.2. arquive os autos.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5355-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de
Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral

GRUPO I – CLASSE V – 1ª CÂMARA
TC 028.018/2020-6.
Natureza: Aposentadoria.
Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Alagoas/AL.
Interessada: Maria do Socorro Paixão Félix Cavalcanti, CPF 407.481.974-00.
Representação legal: não há.
SUMÁRIO: PESSOAL. APOSENTADORIA. INCLUSÃO NOS PROVENTOS DA
VANTAGEM DE QUINTOS/DÉCIMOS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
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COMISSIONADAS EM PERÍODOS POSTERIORES A 8/4/1998. ADEQUAÇÃO DA PARCELA
INCORPORADA À MODULAÇÃO ESTABELECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
NO ÂMBITO DO RE 638.115. ILEGALIDADE DO ATO E NEGATIVA DE REGISTRO.
DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA.
RELATÓRIO
Cuidam os presentes autos da Aposentadoria de Maria do Socorro Paixão Félix Cavalcanti, no
cargo de Técnico Judiciário do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Alagoas, conforme os termos
constantes da peça 2, cujo ato foi encaminhado ao Tribunal por intermédio do sistema Sisac, na
sistemática definida na IN 78/2018, com parecer do órgão de Controle Interno pela legalidade.
2.
A unidade técnica, ao analisar os
fundamentos legais da concessão bem como as informações prestadas pelo órgão do controle interno,
lavrou a instrução vista à peça 4, adiante parcialmente transcrita, com eventuais ajustes de forma:
“(...)
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 quintos/décimos, transformada em Vantagem
Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, pelo artigo 62-A da Lei 8.112/1990 que merece atenção
especial.
6.
A possibilidade de incorporação da vantagem denominada ‘quintos’ foi instituída com
a Lei 6.732/1979.
7.
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.
8.
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.
9.
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.
10.
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.
11.
Com o advento da Lei 8.112/1990, por meio do seu artigo 62, § 2º, introduziu novo
disciplinamento ao assunto.
12.
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.
13.
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
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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’.
14.
Entretanto, essa vantagem foi extinta e restabelecida por diversas vezes, como
demonstra o breve histórico abaixo apresentado.
15.
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.
16.
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).
17.
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.
18.
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’.
19.
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.
20.
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
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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.
21.
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’.
22.
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 ultraatividade de incorporações em qualquer hipótese.
23.
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.
24.
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.
25.
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.
26.
Em recente julgamento, no supramencionado RE 638.115/CE, cujo resultado final foi
proclamado em 18/12/2019, o STF deu provimento a Embargos de Declaração, onde foi proferida a
seguinte decisão:
‘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
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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’.
27.
Em razão disso, mesmo afrontando a tese da repercussão geral, o STF permitiu a
continuidade do pagamento dos quintos incorporados no período de 8/4/1998 a 4/9/2001. Todavia, no
que diz respeito às parcelas amparadas com base em decisão judicial não transitada em julgado ou
decisão administrativa, deverá ser promovida sua absorção por quaisquer reajustes futuros.
28.
No que diz respeito à vantagem de quintos, a despeito de haver incorporações após o
advento da Lei 9.624/1998, o que impediria a legalidade do ato nesse aspecto, o pagamento está
amparado pela decisão do STF supramencionada.
29.
A despeito de o TCU não está diretamente submetido ao que foi decidido pelo Poder
Judiciário, entende-se que deve ser respeitado as decisões do STF fixadas em regime de repercussão
geral, uma vez que este Tribunal pode se autovincular ao precedente adotado pela Corte Maior. A
respeito disso, trago aos autos trecho do voto do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer proferido no
âmbito do Acórdão 442/2020 – TCU – 2ª Câmara, com argumentos para que este Tribunal se alinhe a
essa decisão do STF supramencionada:
‘31. Registro que o TCU, apesar de não estar diretamente submetido à processualística delineada
no ordenamento jurídico para o Poder Judiciário, deve respeitar as decisões do STF fixadas em regime
de repercussão geral, uma vez que esta Casa de Contas pode se autovincular ao precedente adotado
pela àquela Corte Maior.
32. Essa autovinculação reduz ‘incertezas’ e ‘discricionariedades’ no julgamento da matéria,
com as seguintes benesses que destaco, sem a pretensão de ser exaustivo: a) evita disparidade de
entendimentos acerca de um mesmo assunto; b) reduz o risco de litígios, haja vista a grande
possibilidade de os interessados impetrarem mandamus no STF, ante o assentamento da questão
naquele Pretório Excelso; c) elimina dúvida do jurisdicionado e notadamente dos órgãos e entidades
que administram recursos humanos e concedem aposentadoria, porquanto o tema receberia tratamento
uníssono tanto pelo Poder Judiciário quanto pelo TCU; d) acelera a capacidade de resposta desta Corte
de Contas em processos que tratam do assunto; e) faz deferência ao princípio da isonomia e da
proteção da confiança legítima, vertente subjetiva da segurança jurídica; f) observa o art. 926 do CPC
ao dispor que ‘os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e
coerente’, de aplicação subsidiária aos processos de contas, por força do que dispõe o art. 298 do
RI/TCU; g) evita revisão de ofício por parte desta Casa de Contas.
33. De ressaltar que o texto legal do art. 926 do CPC não pode ser interpretado de forma
reducionista, fechada e em descompasso com a coesão e a coerência no direito. A exegese
desaconselhável seria aquela em que esta Corte, por hipótese, deveria ‘manter a sua própria’
jurisprudência, a qualquer custo, ‘estável, íntegra e coerente’, sem observar o que decide uma Corte de
vértice como o Supremo. Essa linha de raciocínio vai na contramão da estabilidade, da integralidade e
da coerência, objetivos definidos pelo legislador.
34. Ao revés, creio que a interpretação do dispositivo legal (art. 926 do CPC) deve privilegiar a
exegese que confere ‘unidade ao direito’, como algo imprescindível para coerência da ordem jurídica,
sem a qual não há segurança jurídica tampouco possibilidade de igualdade no e pelo direito.
35. Explica Luiz Guilherme Marinoni que a unidade do direito ‘reflete a coerência da ordem
jurídica, viabilizando a previsibilidade e o tratamento uniforme de casos similares.’ (MARINONI,
Luiz Guilherme. A ética dos precedentes – justificativa do novo CPC, São Paulo: RT, 2016, 2ª ed., p.
105).
36. Quanto à coerência e à integridade no direito, Lenio Streck esclarece: ‘(...) haverá coerência
se os mesmos preceitos e princípios que foram aplicados nas decisões o forem para os casos idênticos;
mais do que isto, estará assegurada a integridade do direito a partir da força normativa da Constituição.
A coerência assegura a igualdade, isto é, que os diversos casos terão a igual consideração por parte do
Poder Judiciário. Isso somente pode ser alcançado através de um holismo interpretativo, constituído a
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partir de uma circularidade hermenêutica. Já a integridade é duplamente composta, conforme Dworkin:
um princípio legislativo, que pede aos legisladores que tentem tornar o conjunto de leis moralmente
coerente, e um princípio jurisdicional, que demanda que a lei, tanto quanto possível, seja vista como
coerente nesse sentido. A integridade exige que os juízes construam seus argumentos de forma
integrada ao conjunto do direito, constituindo uma garantia contra arbitrariedades interpretativas;
coloca efetivos freios, através dessas comunidades de princípios, às atitudes solipsistas-voluntaristas.
A integridade é antitética ao voluntarismo, do ativismo e da discricionariedade. Água e azeite.’
(STRECK, Lenio. Novo CPC terá mecanismos para combater decisionismos e arbitrariedades?,
disponível em:).
37. Dessa forma, para cumprir os comandos da estabilidade, da integridade e da coerência,
consoante a previsão do CPC (art. 926), esta Corte de Contas deve observar as decisões da Suprema
Corte em Recurso Extraordinário com repercussão geral julgada, em deferência à ‘unidade ao direito’
e à segurança jurídica, mediante exercício de autovinculação, conforme mencionei acima’.
30.
Constata-se também que o Acórdão 501/2020 – TCU – 1ª Câmara (Ministro-Relator
Weder de Oliveira) foi no mesmo sentido de se alinhar à decisão do STF supramencionada.
31.
Assim, no caso concreto, por se tratar de decisão administrativa, entende-se deve ser
determinado ao Gestor de Pessoal que promova o destaque da (s) parcela (s) de quintos incorporada (s)
com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001 e transforme-a (s) em
‘Parcela Compensatória’ a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF
no RE 638.115/CE.
32.
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
33.
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 da concessão da
vantagem de quintos em razão do exercício de funções comissionadas após o advento da Lei
9.624/1998.
34.
Em razão do que foi decidido pelo STF no RE 638.115/CE, será proposta
determinação ao Gestor de Pessoal que promova o destaque da (s) parcela (s) de quintos incorporada
(s) com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001 e transforme-a (s) em
‘Parcela Compensatória’ a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros. (...)”.
3.
O Ministério Público, neste ato representado pelo Procurador Júlio Marcelo de Oliveira,
mediante sucinto Parecer espelhado à peça 6, anuiu à proposição da Sefip.
É o Relatório.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Versam os presentes autos acerca da Aposentadoria de Maria do Socorro Paixão Félix
Cavalcanti, no cargo de Técnico Judiciário do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Alagoas,
concedida 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 47/2003.
2.
A hipótese versada nos presentes autos trata da incorporação de parcela de “quintos”
decorrentes do exercício de função comissionada após o advento da Lei 9.624/1998, com proposições
convergentes pela ilegalidade da concessão.
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3.
Na espécie, o STF, no âmbito do RE 638.115/CE, ao deliberar acerca do tema, aprovou a
tese 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”. Mais tarde, em sede de embargos declaratórios, modulou os efeitos dessa decisão para,
primeiro, autorizar a continuidade do pagamento da parcela incorporada por força de decisão judicial
passada em julgado, sem absorção e, segundo, no que tange ao pagamento dessa rubrica mediante
decisão judicial não transitada em julgado ou por medida administrativa, modulou os seus efeitos de
modo que, aqueles que continuam recebendo a parcela questionada, tenham o pagamento mantido até
sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.
4.
Conforme consta da peça 2, a Sr.ª Maria do Socorro Paixão Félix Cavalcanti ocupou
funções comissionadas em períodos posteriores ao advento da Lei 9.624/1998, cujas parcelas foram
incorporadas aos seus proventos por força de decisão administrativa, razão por que deve ser
determinado ao órgão de origem que proceda à adequação das aludidas parcelas conforme modulado
pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 638.115, comunicando a este Tribunal as
providências adotadas.
5.
Consigno, ainda, que o ato em análise deu entrada nesta Corte de Contas em prazo inferior
a cinco anos, não sendo aplicável, portanto, a nova orientação do STF consubstanciada no RE
636.553/RS. Aplica-se, por fim, o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal quanto
ao ressarcimento das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé, até a data do conhecimento
desta deliberação.
Ex positis, acolhendo a proposição da unidade técnica a que anuiu o Ministério Público,
manifesto-me por que o Tribunal aprove o acórdão que ora submeto à deliberação deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 5356/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo TC 028.018/2020-6.
2. Grupo I – Classe V – Assunto: Aposentadoria.
3. Interessada: Maria do Socorro Paixão Félix Cavalcanti, CPF 407.481.974-00.
4. Órgão/Entidade/Unidade: Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Alagoas/AL.
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Aposentadoria, com fundamento nos arts. 1º,
inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do
Regimento Interno desta Corte de Contas,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara,
ante as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 2, relativo à aposentadoria de Maria do Socorro
Paixão Félix Cavalcanti, negando-lhe o correspondente registro, nos termos do art. 260, § 1º, do
Regimento Interno desta Corte de Contas;
9.2. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé, com fulcro
na Súmula 106, desta e. Corte de Contas;
9.3. determinar ao órgão de origem que:
9.3.1. comunique à interessada, no prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento nos arts. 71,
inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, contados a partir
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da ciência da presente deliberação, o inteiro teor deste Acórdão, e, após, faça cessar os pagamentos
decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa
omissa;
9.3.2. promova o destaque das parcelas de quintos incorporadas pelo exercício de funções
comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, transformando-as em “Parcela Compensatória” a ser
absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante modulação estabelecida pelo STF no âmbito do
RE 638.115/CE, comunicando a este Tribunal as providências adotadas, a teor dos arts. 262, caput, do
Regimento Interno e 8º, caput, da Resolução 206/2007;
9.3.3. alerte a Sr.ª Maria do Socorro Paixão Félix Cavalcanti no sentido de que o efeito
suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da
devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação;
9.3.4. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovantes de que
a interessada teve ciência desta deliberação;
9.4. dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Alagoas/AL;
9.5. determinar à Sefip que:
9.5.1. acompanhe o cumprimento das determinações elencadas nos itens 9.3.1 a 9.3.4 deste
Acórdão; e
9.5.2. arquive os autos.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5356-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de
Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral

GRUPO I – CLASSE II – 1ª CÂMARA
TC 029.141/2017-6
Natureza: Tomada de Contas Especial
Órgão/Entidade/Unidade: Entidades/Órgãos do Governo do Estado do Maranhão
Responsáveis: Associação dos Irrigantes do Perímetro Irrigado Tabuleiros de São Bernardo
(07.468.071/0001-62); Lourival dos Santos Brandão (354.764.863-72)
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Representação legal: Maurilio Soares da Silva (OAB 2.846-PI)
SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. DNOCS. COMPETÊNCIA PARA
ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE
PROJETO DE IRRIGAÇÃO. IMPROPRIEDADES NA EXECUÇÃO DO OBJETO. APROVADA A
EXECUÇÃO DAS PRIMEIRAS PARCELAS TRANSFERIDAS. EXECUÇÃO DAS ÚLTIMAS
PARCELAS SEM ALCANCE SOCIAL. CITAÇÃO. REVELIA DA INSTITUIÇÃO. REJEITADAS
ALEGAÇÕES DE DEFESA DE UM RESPONSÁVEL. CONTAS IRREGULARES. DÉBITO.
MULTA.
RELATÓRIO
Adoto como relatório a instrução da SecexTCE (peça 33), com a qual se manifestaram de acordo
os titulares da Secretaria (peças 34 e 35) e o representante do MP/TCU (peça 36). Transcrição com
ajustes de forma considerados pertinentes.
“INTRODUÇÃO
Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Departamento Nacional de Obras Contra
as Secas em desfavor do Sr. Lourival dos Santos Brandão CPF 354.764.863-72, e da Associação dos
Irrigantes do Perímetro Público Irrigado Tabuleiros de São Bernardo – ASITASB/MA, CNPJ
07.468.071/0001-62, em razão da não execução do objeto em conformidade com o plano de trabalho
do Convênio PGE 12/2005; ausência de alcance social e ausência de documentação complementar. O
convênio tinha por objeto conferir competência à ASITASB/MA a administração, gestão, operação e
manutenção de toda a infraestrutura de uso comum do Perímetro Integrado Tabuleiros de São
Bernardo, localizado no município de Magalhães de Almeida, Estado do Maranhão, bem como lhe
conceder a guarda e utilização dos bens inerentes à execução desses serviços e atividades.
HISTÓRICO
2.
O Convênio foi firmado no valor de R$ 5.434.109,66 sendo R$ 5.423.347,50 à conta do
concedente e R$ 10.762,16 referentes à contrapartida do convenente. Teve vigência de 14/10/2005 a
22/8/2011.
3.
Foram transferidos R$ 5.423.347,50 conforme tabela presente na peça 8, p.17, a seguir
reproduzida:
ORDEM BANCARIA
VALOR
DATA
2006OB900724
139.600,00
23/2/2006
2006OB904902
139.600,00
18/10/2006
2006OB905860
630.250,00
15/12/2006
2005OB905947
1.973.136,50
22/12/2006
2008OB900539
1.824.361,00
8/2/2008
2008OB900540
405.000,00
8/2/2008
2008OBob900541
311.400,00
8/2/2008
4.
O Objeto do Convênio PGE 12/2005 foi fiscalizado pela concedente por intermédio dos
exames técnicos presentes na peça 5, p. 4-5 e 12-13. As análises da prestação de contas estão presentes
na peça 4, p. 37-38; peça 5, p.14-15; peça 6, p.38-39; peça 7, p. 1-5; 9-10 e 15-16.
5.
O fundamento para a instauração da Tomada de Contas Especial, conforme apontado no
Relatório Complementar de TCE 04/2016, (peça 8, p. 17-21), foi a não execução do objeto em
conformidade com o plano de trabalho do Convênio PGE 12/2005; ausência de alcance social; e
ausência de documentação complementar.
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6.
Diante do não saneamento das irregularidades apontadas e da não devolução dos recursos,
instaurou-se a Tomada de Contas Especial. No Relatório Complementar de Tomada de Contas
Especial, 04/2016 de 9/1/2017, (peça 8, p. 17-21), concluiu-se que o prejuízo importaria no valor total
de R$ 4.445.305,08, imputando-se a responsabilidade ao Sr. Lourival dos Santos Brandão CPF
354.764.863-72 e a Associação dos Irrigantes do Perímetro Público Irrigado Tabuleiros de São
Bernardo - ASITASB –MA
7.
O Relatório de Auditoria 650/2017 da Controladoria Geral da União, (peça 8, p. 22-24),
ratificou o posicionamento do Tomador de Contas. Após serem emitidos o Certificado de Auditoria, o
Parecer do Dirigente e o Pronunciamento Ministerial, (peça 8, p.25; 27 e 36), o processo foi remetido a
esse Tribunal.
8.
Dos R$ 5.423,347,50 repassados ao convenente, R$ 909.450,00 foram aprovados pela
Auditoria do DNOCS e R$ 68.592,42 foram devolvidos através de GRU em 19/4/2012, (peça 6, p. 24).
Assim, o valor original da Tomada de Contas Especial foi R$ 4.445.305,08.
9.
Na peça 5, p. 3 foi emitido um Relatório de Alcance Social sustentado que houve
benefícios de cunho social, com o devido assentamento de 78 irrigantes. Seguindo com o Parecer
Técnico, presente na peça 5, p. 4 o fiscal informa que ‘não foi concluído o assentamento de tubos na
área comum de irrigação do Setor Hidráulico III, como também não foi realizado a interligação com o
sistema de bombeamento’. Além disso, o mesmo relata que não foram adquiridos conexões e
acessórios importantes para a instalação dos tubos' adquiridos, e que esses mesmos tubos se encontram
em condições ‘desfavoráveis’ de segurança e conservação.
10. Em 08/02/2008, o fiscal avalia a execução do Convênio por Termos Aditivos, sendo que
até a época da elaboração do documento, o segundo, o quinto e o Décimo Termos Aditivos não tinham
sido executados na sua totalidade, (peça 5, p. 24-25).
11. Em 24/03/2009, o Presidente da Comissão de Fiscalização concorda parcialmente com a
Prestação de Contas do Convênio, não detalhando, entretanto, a parte não executada, (peça 5, p. 27).
12. Em Relatório de Fiscalização, elaborado em 21/06/2011, o Fiscal designado na época
elaborou uma planilha detalhando os serviços não executados, no valor total de R$ 505.515,09, (peça
4, p. 41).
13. Na análise financeira contida no Despacho 62/2010, (peça 5, p. 14-15), o analista ressalta
que foram apresentadas apenas cópias de todos os documentos, (inclusive os Anexos III, IV, V e VI),
pedindo nova apresentação da Prestação de Contas, além de pedir esclarecimentos sobre a inexecução
do 3° Termo Aditivo, mesmo com a adição de 870 dias no prazo de execução.
14. Em posterior relatório, de 20/5/2013, (peça 6, p. 38-39), o analista cita a não execução de
alguns itens previstos no plano de trabalho, sendo que tais inexecuções, na opinião do analista,
impossibilitam a emissão de Relatório de Alcance Social, ao mesmo que tempo que solicita revisão do
Relatório de Alcance Social, dado tais circunstâncias.
15. Já em nova análise, (Relatório 18/2015, peça 7, p. 43), o analista recomenda devolução
total dos recursos, baseado nos Relatórios Técnicos citados anteriormente e pedido de intervenção na
Administração do Perímetro, sob a seguinte argumentação:
Reanalisando a documentação comprobatória com fundamento na IN 01/STN, de 15/01/97, na
cláusula nona – Da prestação de conas, nas justificativas apresentadas pela Associação e
essencialmente nos relatórios de fiscalização constantes às fls. 77/81 e 97/106, que visaram atender
nossas demandas constantes dos nossos relatórios anteriores, solicitamos devolução total dos recursos
transferidos nesta parcela, bem como os recursos da parcela seguinte, no valor de R$ 2.540.761,00,
transferidos através das ordens bancárias 2008OB900539, 2008OB900540 e 2008OB900541, datadas
de 08/02/2008, pelos motivos abaixo discriminados:
1.
Mau uso do alto valor entregue ao convenente, conforme conclui-se dos relatórios técnicos
do DNOCS (cópias anexas)
2.
Incapacidade demonstrada pela Associação em corrigir as impropriedades apontadas,
produzindo novas falhas.
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3.
Dos relatórios constantes às fs. 77/81 e 97/106, pode-se concluir que nada do que foi
gasto das duas parcelas obteve alcance social, por motivos diversos fartamente relatados nos
mencionados Relatórios. Toda frota está sucateada e a área foi desativada/abandonada pela
ASITASB, culminando com pedido de intervenção feito pela Fiscalização em 24/9/2012; e
4.
Aquisição de parte do material da primeira parcela realizada pela Tomada de Preços da
segunda, dois anos depois. Presume-se que o financeiro também tenha sido usado, pois as execuções
eram concomitantes. Todavia o material adquirido já não existe mais, pois pegou fogo conforme
evidenciam as fotos.
Esclarecemos que os dois valores apontados para Tomada de Contas Especial referem-se às duas
parcelas restantes do Convênio PGE 12/2005, relativos aos processos de Prestação de Contas n.
59400.006426/2010-97 no valor de R$ 1.973.136,50 e n. 59400.006427/2010-31 no valor de R$
2.540.761,00, encerrando-os de uma só vez.
16.
Quanto à responsabilização, considerando que o Sr. Lourival do Santos Brandão foi
presidente da ASITASB no período de 19/08/2005 a 09/04/2009, período em que ocorreram as
despesas, (conforme se verifica na peça 6, p. 5-8 e 14-23), instrução presente na peça 10 considerou
que mesmo deveria figurar como responsável pela execução dos serviços do Convênio em questão, e
como responsável solidária a Associação dos Irrigantes do Perímetro Público Irrigado Tabuleiros de
São Bernardo - ASITASB –MA, CNPJ 07.468.071/0001-62. Naquela instrução ratificou-se o valor do
débito presente na fase interna desta TCE (R$ 4.445.305,08), o qual deve ser constituído de maneira
mais favorável aos responsáveis qual seja, pelos valores transferidos mais recentes.
17. Consequentemente, entendeu-se que os Srs. Antônio Carlos Lima do Nascimento e José
Vando da Silva Santos não devem figurar como responsáveis nesta Tomada de Contas Especial, pois
apesar de figurarem como Presidentes da Associação em 2010 e 2011, respectivamente, não foram
responsáveis pela execução irregular deste convênio.
18. Já quanto a Construtora Konnen Ltda., que recebeu R$ 1.580,681,43 entre 21/5/2007 e
1/11/2007, (peça 6, p. 5), deixamos de responsabilizá-la por dois motivos: o primeiro, não consta nos
autos evidências suficientes que permitam inferir que a mesma não executou os serviços
proporcionalmente aos valores recebidos, e o segundo, já transcorreram mais de 10 anos desde a data
do último recebimento, sem que a empresa viesse a ser notificada.
19. Diante do exposto, na instrução presente na peça 10 foi proposto:
a) realizar a citação do Sr. Lourival dos Santos Brandão CPF 354.764.863-72 e da Associação
dos Irrigantes do Perímetro Público Irrigado Tabuleiro de São Bernardo - ASITASB –MA, CNPJ
07.468.071/0001-62, 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
e/ou recolham, solidariamente, aos cofres do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas DNOCS, as quantias abaixo indicadas, atualizadas monetariamente a partir das respectivas datas até o
efetivo recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma da
legislação em vigor, em decorrência da irregularidade descrita abaixo:
Irregularidade: Não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos recebidos por força do
Convênio PGE 12/2005, em razão da execução do objeto sem conformidade com o plano de trabalho,
sem aproveitamento possível, com alcance social nulo, bem como com ausência de documentação
complementar.
Dispositivos violados: art. 37, caput c/c o art. 70, parágrafo único, da Constituição da República
Federativa do Brasil, art. 145 do Decreto 93.872/1986, art. 22 da Instrução Normativa 1/1997 da
Secretaria do Tesouro Nacional, art. 52 da Portaria Interministerial 507/2011.
VALOR
EM
DATA
DÉBITO/CRÉDITO
REAIS
22/12/2006
1.973.136,50
DEB
08/02/2008
1.824.361,00
DEB
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08/02/2008
405.000,00
DEB
08/02/2008
311.400,00
DEB
19/4/2012
68.592,42
CRED
Conduta: Não executar o objeto em conformidade com o plano de trabalho do Convênio PGE
12/2005, sem aproveitamento possível, sendo que nada do que foi gasto das duas parcelas obteve
alcance social, bem como com ausência de documentação complementar.
Nexo de causalidade: Ao não executar o objeto em conformidade com o plano de trabalho do
Convênio PGE 12/2005; não apresentar alcance social e não apresentar a de documentação
complementar, causou dano ao erário.
Culpabilidade do Sr. Lourival dos Santos Brandão: A conduta do Sr. Lourival dos Santos
Brandão é reprovável, posto que há elementos indicativos da consciência da ilicitude praticada,
porquanto o responsável deveria saber do dever de executar integralmente o objeto do Convênio PGE
12/2005, de acordo com o pactuado, pois era o presidente da entidade, sendo-lhe, pois, exigível
conduta diversa, não estando albergada em nenhuma excludente de ilicitude.
Culpabilidade da Associação dos Irrigantes do Perímetro Público Irrigado Tabuleiro de São
Bernardo – ASITASB, por intermédio de seus gestores: A conduta da entidade por intermédio de seus
gestores é reprovável, posto que há elementos indicativos da consciência da ilicitude praticada,
porquanto deveriam saber do dever de executar integralmente o objeto do Convênio PGE 12/2005, de
acordo com o pactuado, pois eram os gestores da entidade convenente, sendo-lhes, pois, exigível
conduta diversa, não estando albergada em nenhuma excludente de ilicitude
EXAME TÉCNICO
20. As citações foram realizadas por intermédio dos ofícios 3890/2019 e 3891/2019, datados
de 12/6/2019, presentes nas peças 15 e 16. Apesar de regularmente citada, conforme AR presente na
peça 18 a Associação dos Irrigantes do Perímetro Público Irrigado Tabuleiros de São Bernardo –
ASITASB/MA não apesentou seus argumentos de defesa mantendo-se revel. Já o Sr. Lourival dos
Santos Brandão apresentou seus argumentos de defesa por intermédio dos documentos presentes nas
peças 20 a 30.
21.
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 n.º 155, de 04/12/2002) e o art. 4º, inciso III, § 1º, da Resolução TCU n.º
170, de 30 de junho de 2004, in verbis:
‘Art. 179. A citação, a audiência ou a notificação, bem como a comunicação de diligência, farse-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;
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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.
(...)’.
22.
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.
23.
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-Segunda Câmara, Relator: 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-Plenário, Relator: 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 1526/2007Plenário, Relator: AROLDO CEDRAZ).
24.
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.
25.
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.
26.
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.
27.
A citação da Associação dos Irrigantes do Perímetro Público Irrigado Tabuleiros de
São Bernardo - ASITASB –MA foi realizada por intermédio do Ofício 3890/2019, de 12/6/2019 (peça
15), com ciência em 5/7/2019, conforme aviso de recebimento inserido à peça 18. Em que pese o
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referido aviso de recebimento ter sido assinado por pessoa estranha aos autos, esse fato, por si só, não
invalida a notificação dirigida ao responsável, uma vez que o artigo 179, inciso II, do RI/TCU
estabelece que as comunicações processuais far-se-ão mediante carta registrada, com aviso de
recebimento que comprove a entrega no endereço do destinatário.
28.
No caso concreto, considera-se como correto o endereço para onde foi enviado o
ofício de citação da Unidade Técnica, conforme peça 15, pois é exatamente este o domicílio que consta
da base de dados do sistema CPF da Receita Federal referente à Associação, (peça 32).
29.
Apesar de regularmente citada, a Associação 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 de que trata o art. 12, § 3º, da Lei
8.443/1992.
Argumentos de defesa apresentados pelo Sr. Lourival dos Santos Brandão
30. Alega que, conforme documentação presente na peça 21, p. 1, o TC nº 018.575/2014, que
tramitou no TCU – Secretaria de Controle Externo no Estado do Maranhão, redundou em
Arquivamento
31. Afirma que jamais compôs o quadro de representantes legais, interventores ou de
funcionários da DITASB – Distrito de Irrigação Tabuleiros de São Bernardo/MA (CNPJ:
23.697.998/0001-20), mas sim, da ASITASB – Associação dos Irrigantes do Perímetro Irrigado do
Tabuleiros de São Bernardo/MA (CNPJ: 07.468.071/0001-62, na qual foi gestor presidente da entidade
no período compreendido de 18/06/2005 à 18/06/2007, tendo aplicado de forma legal e moral todos os
recursos recebidos, conforme prestação de contas entregues nas devidas etapas.
32. Assim, segundo o responsável, os referidos débitos informados, tanto pelo DNOCS quanto
pelo TCU não correspondem à lançamentos contábeis do período de sua gestão.
33. Conclui que não há sequer atitude reprovável direta que se possa imputar ao Requerido
quando se vislumbra que fora outrem que provocara o mencionado dano, e nem seria plausível afirmar
que o Requerido concorrera para o prejuízo apontado.
Análise dos argumentos de defesa apresentados pelo Sr. Lourival dos Santos Brandão
34. Com referência ao arquivamento do TC 018.575/2014, não há relação com este processo,
por se tratar de processo distinto. Aquele processo tratava do Convênio PGE 13/99, enquanto esse trata
do Convênio PGE 12/2005.
35. Adicionalmente, o Sr. Lourival dos Santos Brandão foi responsabilizado nos autos por ter
sido gestor da ASITASB – Associação dos Irrigantes do Perímetro Irrigado do Tabuleiros de São
Bernardo/MA e, não, do DITASB – Distrito de Irrigação Tabuleiros de São Bernardo/MA
36. Em síntese, o argumento do responsável é que foi gestor presidente da ASITASB –
Associação dos Irrigantes do Perímetro Irrigado do Tabuleiros de São Bernardo/MA no período
compreendido de 18/06/2005 à 18/06/2007 e que aplicou de forma legal todos os recursos recebidos.
37. Tal argumento não encontra respaldo nos documentos presentes nos autos. Na peça 23
consta ata de 18/6/2005, na qual ele foi eleito presidente da entidade. Na peça 26 consta ata de
1/11/2017, na qual foi eleita presidente Cristiane de Araújo Brandão. Na peça 28 consta ata de
31/10/2015 na qual foi eleito Carlos André Lima Nascimento. Assim verifica-se que o responsável não
informou quem foi o presidente da entidade entre 18/6/2007 e 1/11/2017.
38.
Entretanto, na peça 4, p. 33 está presente documento da Associação datado de
9/4/2009 no qual consta o Sr. Lourival dos Santos Brandão como presidente. Ratificando tal
informação consta na peça 4, p. 25 que ele foi o presidente da Associação até 5 de junho de 2009.
39.
Conforme se verifica na peça 6, p. 22-23, foram realizados pagamentos no total de
R$ 2.536,986,42 entre 14/2/2008 e 6/4/2009. Adicionalmente, consta na peça 4, p. 33, relatório de
cumprimento parcial do objeto de 9/4/2009, referente aos R$ 1.973.136,50 do 3º Termo Aditivo,
portanto ainda na gestão do Sr. Lourival dos Santos Brandão.
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40.
Esses valores foram glosados nos autos, abatendo-se a importância de R$ 68.592,42,
já devolvida. Portanto verifica-se que todos os pagamentos glosados ocorreram na gestão do Sr.
Lourival dos Santos Brandão, até 5/6/2009. Em consequência a responsabilidade do presente processo
é exclusivamente dele e da Associação dos Irrigantes do Perímetro Irrigado do Tabuleiros de São
Bernardo/MA.
41.
No que diz respeito 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. No caso em exame, ocorreu a prescrição, uma vez que os fatos geradores ocorreram até
8/2/2008 e o ato de ordenação da citação deu-se em 4/6/2019, peça 12.
CONCLUSÃO
42.
Em face das análises presentes nos itens 34 a 41 desta instrução, propõe-se rejeitar os
argumentos de defesa apesentados pelo Sr. Lourival dos Santos Brandão, uma vez que não foram
suficientes para elidir as irregularidades a ele atribuídas. Deste modo as suas contas, bem como as
contas da Associação dos Irrigantes do Perímetro Público Irrigado Tabuleiros de São Bernardo –
ASITASB/MA, devem ser julgadas irregulares e os responsáveis devem ser condenados em débito.
Quanto à aplicação de multa, ela não é cabível, conforme se verifica no item 42 desta instrução.
Adicionalmente a Associação dos Irrigantes do Perímetro Público Irrigado Tabuleiros de São Bernardo
– ASITASB/MA deve ser considerada revel.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
43. Diante do exposto, submetemos os autos à consideração superior, propondo:
a) considerar, para todos os efeitos, revel Associação dos Irrigantes do Perímetro Público
Irrigado Tabuleiros de São Bernardo – ASITASB/MA, CNPJ 07.468.071/0001-62, dando-se
prosseguimento ao processo, conforme preceitua o art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, § 8º,
do RI/TCU.
b) rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Lourival dos Santos Brandão;
c) julgar irregulares as contas do Sr. Lourival dos Santos Brandão CPF 354.764.863-72, e da
Associação dos Irrigantes do Perímetro Público Irrigado Tabuleiros de São Bernardo – ASITASB/MA,
CNPJ 07.468.071/0001-62, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas ‘b’ e ‘c’, 19,
caput, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c com os arts. 1º, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214,
inciso III, do RI/TCU, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir
especificadas e fixando-lhe o prazo de 15 dias para que comprovem perante este Tribunal, em respeito
ao art. 214, inciso III, alínea ‘a’, do RI/TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora
calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de
valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente:
VALOR
EM
DÉBITO/
DATA
REAIS
CRÉDITO
22/12/2
1.973.136,50
DEB
006
8/2/200
1.824.361,00
DEB
8
8/2/200
311.400,00
DEB
8
19/4/20
68.592,42
CRED
12
d) 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;
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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 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 comprovarem 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 que vier a ser proferido ao Departamento Nacional de Obras Contra
as Secas – DNOCS; à Secretaria Federal de Controle Interno; 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) encaminhar cópia da deliberação a ser proferida, bem como do relatório e do voto que a
fundamentarem 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.”
É o relatório.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Departamento Nacional de Obras Contra
as Secas (Dnocs), em desfavor do Sr. Lourival dos Santos Brandão e da Associação dos Irrigantes do
Perímetro Público Irrigado Tabuleiros de São Bernardo (Asitasb/MA), em razão da não execução do
objeto do Convênio PGE 12/2005 (peça 2, p. 13-29), Siafi 297604 e 554291, em conformidade com o
plano de trabalho (peça 2, p. 30-32, 37-38 e 43; peça 3, p. 1-4, 9-13, 18-21 e 32-37; peça 4, p. 2-8, 1822 e 28-31), da ausência de documentação complementar e do não atingimento do alcance social
pretendido.
2.
O convênio tinha por objeto conferir competência à Asitasb/MA a administração, gestão,
operação e manutenção de toda a infraestrutura de uso comum do Perímetro Integrado Tabuleiros de
São Bernardo, localizado no Município de Magalhães de Almeida/MA, bem como lhe conceder a
guarda e utilização dos bens inerentes à execução desses serviços e atividades.
3.
O convênio foi firmado em 19/8/2005 (peça 2, p. 13) e vigeu até 22/8/2011, após
prorrogações, no valor de R$ 5.434.109,66, sendo R$ 5.423.347,50 à conta do órgão concedente e
R$ 10.762,16 referentes à contrapartida do convenente. Foram transferidos os seguintes valores por
ordens bancárias (peça 8, p.17-18):
Data

Valor
(R$)

23/2/200
6

139.600,
00

18/10/20
06

139.600,
00

15/12/20
06

630.250,
00
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22/12/20
06

1.973.13
6,50

8/2/2008
8/2/2008
8/2/2008

1.824.36
1,00
405.000,
00
311.400,

00
4.
Fiscalizações realizadas pelo órgão concedente em 2009 (peça 5, p. 12-13) e em 2012
(peça 5, p. 4-5) e as análises das prestações de contas presentes nos autos (peça 4, p. 37-38; peça 5,
p.14-15; peça 6, p.38-39; peça 7, p.1-5 e 9-10) identificaram impropriedades na execução do objeto,
que culminaram na solicitação da devolução dos recursos transferidos nas últimas parcelas, por se
concluir que nada do que foi gasto dessas transferências obteve alcance social (peça 7, p. 9-10). Diante
do não saneamento das irregularidades apontadas e da não devolução dos recursos, instaurou-se esta
TCE.
5.
O fundamento para a instauração da Tomada de Contas Especial, conforme apontado no
Relatório Complementar de TCE 04/2016 (peça 8, p. 17-21), foi a não execução do objeto em
conformidade com o plano de trabalho, ausência de documentação complementar e ausência de
alcance social. O dano ao erário apurado foi de R$ 4.445.305,08 (dos R$ 5.423.347,50 repassados ao
convenente, R$ 909.450,00 foram aprovados pela auditoria do Dnocs e R$ 68.592,42 foram
devolvidos através de GRU - peça 6, p. 24, em 19/4/2012). A responsabilidade foi atribuída ao Sr.
Lourival dos Santos Brandão, solidariamente à Associação dos Irrigantes do Perímetro Público
Irrigado Tabuleiro de São Bernardo/MA.
6.
No âmbito desta Corte de Contas, em cumprimento ao Despacho do Secretário da SecexTCE (peça 12), de 4/6/2019, os responsáveis foram regularmente citados (peças 15 e 16) pela “não
comprovação da boa e regular aplicação dos recursos recebidos por força do Convênio PGE 12/2005,
em razão da execução do objeto sem conformidade com o plano de trabalho, sem aproveitamento
possível, com alcance social nulo, bem como com ausência de documentação complementar”.
7.
A Associação dos Irrigantes do Perímetro Público Irrigado Tabuleiros de São Bernardo
(Asitasb/MA) não apesentou seus argumentos de defesa, devendo ser considerada revel. Já o
Sr. Lourival dos Santos Brandão apresentou a sua defesa por meio dos documentos presentes nas peças
20 a 30.
8.
Sr. Lourival afirma que jamais compôs o quadro de representantes legais, interventores ou
de funcionários do Distrito de Irrigação Tabuleiros de São Bernardo (Ditasb/MA), mas sim da
Associação dos Irrigantes do Perímetro Irrigado do Tabuleiros de São Bernardo (Asitasb/MA), da qual
foi presidente no período de 18/06/2005 a 18/06/2007, tendo aplicado de forma legal e moral todos os
recursos recebidos, conforme prestação de contas entregues nas devidas etapas.
9.
Assim, em alusão ao arquivamento do TC 018.575/2014-5, o responsável assevera que os
débitos informados, tanto pelo Dnocs quanto pelo TCU, não correspondem a lançamentos contábeis do
período de sua gestão e que não concorrera para o prejuízo apontado.
10. O auditor esclarece que, com referência ao arquivamento do TC 018.575/2014-5, não há
relação com este processo. Aquele tratava do convênio PGE 13/99, enquanto este trata do convênio
PGE 12/2005.
11. Ainda, que o Sr. Lourival não está sendo responsabilizado por ter sido gestor da Ditasb, e
sim da Asitasb, da qual foi presidente de 18/6/2005, conforme ata de posse à peça 23, até pelo menos
5/6/2009 (peça 4, p. 25).
12. Verifica-se que todos os pagamentos realizados até 5/6/2009, inclusive os glosados (peça
6, p. 5-23), ocorreram na gestão do Sr. Lourival dos Santos Brandão. Em consequência a
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responsabilidade do presente processo é exclusivamente dele e da Associação dos Irrigantes do
Perímetro Irrigado do Tabuleiros de São Bernardo/MA.
13. Dessa forma, uma vez que as justificativas do Sr. Lourival não foram consideradas
suficientes para elidir as irregularidades a ele atribuídas, a unidade técnica propõe que as suas contas e
as da Asitasb sejam julgadas irregulares e que sejam condenados em débito. O representante do
MPTCU anuiu a essa proposta.
14. Feito esse breve resumo da situação dos autos, acolho a proposta de encaminhamento
formulada pela Secex-TCE, a qual teve a anuência do representante do Ministério Público junto ao
TCU, cuja análise adoto como minhas razões de decidir.
15. Como visto, o primeiro e o quarto (este prorrogado pelo sexto) termos aditivos do ajuste,
nos valores de R$ 279.200,00 e R$ 630.250,00, respectivamente, no total de R$ 909.450,00, tiveram as
contas aprovadas pela auditoria do Dnocs. Como as atividades desses termos eram mais direcionadas à
administração, apoio à produção e recuperação da infraestrutura e da frota mecanizada, alcançaram
os seus objetivos.
16. Então, esta tomada de contas especial trata dos recursos correspondentes ao segundo termo
aditivo, com alteração do cronograma de desembolso pelo terceiro e adequações do plano de trabalho
pelos sétimo e oitavo termos aditivos, e ao décimo termo aditivo, nos valores de R$ 1.973.136,50 e
R$ 2.540.761,00, respectivamente, totalizando R$ 4.513.897,50. Descontando os R$ 68.592,42
restituídos, teremos um saldo de R$ 4.445.305,08, que constitui o valor originário desta TCE.
17. Diante dos documentos emitidos pelo órgão concedente, especialmente aqueles
referenciados nos itens 14 e 15 do relatório precedente, em que são demonstradas impropriedades na
execução do objeto, como a não instalação e perda de materiais adquiridos com recursos das duas
últimas parcelas transferidas, concluindo que nada do que foi usado dessas parcelas obteve alcance
social, propugno por que as contas da Associação dos Irrigantes do Perímetro Público Irrigado
Tabuleiros de São Bernardo e do seu presidente à época dos fatos, Sr. Lourival dos Santos Brandão,
sejam julgadas irregulares e que sejam condenados em débito pelo valor transferido nas citadas
parcelas, descontado o valor restituído aos cofres da União.
20. Discordo da unidade técnica no que diz respeito à prescrição da pretensão punitiva.
Entendo que o fato gerador da ocorrência se deu em 21/10/2011, data prevista para a apresentação da
prestação de contas, quando a administração teria o conhecimento de todos os atos praticados para a
execução do ajuste, e não na data do último recurso transferido, considerada pelo auditor. Como o ato
que ordenou a citação se deu em 4/6/2019, quando do pronunciamento do titular da unidade instrutiva,
o interregno é, portanto, inferior ao decênio considerado no Acórdão 1441/2016-Plenário, pelo
que defendo que seja aplicada aos responsáveis a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992.
21. Por fim, deixo de acolher a proposta da unidade instrutiva de autorizar o parcelamento das
dívidas, desde já, por entender que essa medida somente deve ser adotada mediante solicitação das
partes.
Ante o exposto, manifesto-me por que o Tribunal aprove o acórdão que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 5357/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo TC 029.141/2017-6.
2. Grupo I - Classe II - Assunto: Tomada de Contas Especial.
3. Responsáveis: Associação dos Irrigantes do Perímetro Irrigado Tabuleiros de São Bernardo
(07.468.071/0001-62); Lourival dos Santos Brandão (354.764.863-72).
4. Órgão/Entidade/Unidade: Entidades/Órgãos do Governo do Estado do Maranhão.
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
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7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE).
8. Representação legal: Representação legal: Maurilio Soares da Silva (OAB 2.846-PI).
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, instaurada pelo
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), em desfavor do Sr. Lourival dos Santos
Brandão e da Associação dos Irrigantes do Perímetro Público Irrigado Tabuleiros de São Bernardo
(Asitasb/MA), em razão da não execução do objeto do Convênio PGE 12/2005 (Siafi 297.604 e
554.291) em conformidade com o plano de trabalho, da ausência de documentação complementar e do
não atingimento do alcance social pretendido,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1ª Câmara,
ante as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. considerar revel a Associação dos Irrigantes do Perímetro Irrigado Tabuleiros de São
Bernardo, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992;
9.2. rejeitar as alegações de defesa do Lourival dos Santos Brandão;
9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Lourival dos Santos Brandão e da Associação dos
Irrigantes do Perímetro Irrigado Tabuleiros de São Bernardo, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16,
inciso III, alíneas “b” e “c”, e §2º, da Lei 8.443/1992, condenando-os em solidariedade, com base nos
arts. 19, caput, e 23, inciso III, da mesma Lei, ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, com
a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem perante o Tribunal (art.
214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno) o recolhimento da dívida aos cofres do
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), atualizada monetariamente e acrescida dos
juros de mora, calculados a partir da respectiva data de ocorrência, até a data dos recolhimentos, na
forma prevista na legislação em vigor;
Valor Original (R$)
1.973.136,50
2.540.761,00
68.592,42

Data
Ocorrência
22/12/2006
8/2/2008
19/4/2012

da

Débito/Crédi
to
D
D
C

9.4. aplicar ao Sr. Lourival dos Santos Brandão e à Associação dos Irrigantes do Perímetro
Público Irrigado Tabuleiros de São Bernardo, individualmente, com fundamento no art. 19, caput, da
Lei 8.443/1992, multa prevista no art. 57 da mesma Lei, c/c art. 267 do Regimento Interno do TCU, no
valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da
notificação, para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do
Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno do TCU), atualizada
monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o
vencimento, na forma da legislação em vigor;
9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial
das dívidas, caso não atendida as notificações;
9.6. remeter cópia deste Acórdão 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 do TCU, para
adoção das medidas cabíveis; e
9.7. enviar cópia desta deliberação ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, para
ciência.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
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12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5357-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de
Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral

GRUPO I – CLASSE II – 1ª CÂMARA
TC 029.444/2017-9
Natureza: Tomada de Contas Especial
Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Bom Lugar - MA
Responsável: Antônio Marcos Bezerra Miranda (569.642.423-68)
Representações legais: Eriko Jose Domingues da Silva Ribeiro (4835/OAB-MA) e outros,
representando Antônio Marcos Bezerra Miranda; Erika Luana Lima Durans (14156/OAB-MA),
representando a Prefeitura Municipal de Bom Lugar - MA.
SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
TRANSPORTE ESCOLAR. NÃO COMPROVAÇÃO DA BOA E REGULAR APLICAÇÃO DOS
RECURSOS. EMPREGO DE VEÍCULOS SUCATEADOS. NÃO COMPROVAÇÃO DOS
PAGAMENTOS REALIZADOS. CHEQUES EMITIDOS À PRÓPRIA PREFEITURA. NÃO
IDENTIFICAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DOS PAGAMENTOS. CITAÇÃO. ALEGAÇÕES DE
DEFESA INSUFICIENTES PARA O AFASTAMENTO DAS IRREGULARIDAES. PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONTAS IRREGULARES COM DÉBITO.
RELATÓRIO
Inicio o presente relatório pela transcrição da instrução de peça 52, produzida no âmbito da
Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial, com a qual se manifestaram de acordo
os seus dirigentes (peças 53/54):
“INTRODUÇÃO
1. Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE) em desfavor do Sr. Antônio Marcos Bezerra Miranda, Ex- Prefeito Municipal de
Bom Lugar/MA, em razão de irregularidades na execução dos recursos repassados ao município, no
âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE, no exercício de 2006,
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cujo objetivo era assegurar a oferta de transporte escolar aos alunos da educação básica pública,
residentes em área rural, de modo a garantir o acesso à educação.
HISTORICO
2. Os recursos repassados pelo FNDE ao município de Bom Lugar/MA, no âmbito do Programa
Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE, no exercício de 2006, totalizaram R$
147.936,44 (peça 3), conforme cronograma abaixo (peça 2, p. 12 e 21-25).
Ordem
Bancária
2006OB70
0029
2006OB70
0069
2006OB70
0236
2006OB70
0334
2006OB70
0533
2006OB70
0598
2006OB70
0662
2006OB70
0706

Valo
r (R$)
18.4
92,05
18.4
92,05
18.4
92,05
18.4
92,05
18.4
92,05
18.4
92,05
18.4
92,05
18.4
92,09

Data
Emissão

da

Data
Crédito

7/4/2006

11/4/2006

8/4/2006

12/4/2006

30/6/2006

4/7/2006

26/7/2006

28/7/2006

1/10/2006

4/10/2006

31/10/200

3/11/2006

6
1/12/2006

5/12/2006

14/12/200
6

do

18/12/200
6

3. A prestação de contas foi apresentada em 23/2/2007 (peça 2, p. 17-25), sendo aprovada
mediante o Parecer n. 55796/2007 (peça 2, p. 26), diante de opinião do Conselho de Acompanhamento
e Controle Social do Fundef – CACS, da não ocorrência de impropriedades ou irregularidades na
execução financeira.
4. O objeto foi, então, fiscalizado pela Controladoria-Geral da União, constatando-se que as
despesas realizadas não se encontravam respaldadas por notas fiscais idôneas, conforme subitem
2.1.1.1.1 do Relatório de Demandas Especiais 00209.000380/2008-10 à peça 2, p. 113-117, fato que
resultou na reabertura das contas e comunicação ao responsável (peça 2, p. 30).
5. Consoante o Parecer n. 15/2013 (peça 3, p. 213-215), após a apresentação de justificativas do
responsável, o FNDE entendeu pela não aprovação das contas e impugnação do total dispendido. O
fundamento para a instauração da Tomada de Contas Especial, conforme consignado no Relatório de
TCE elaborado pelo tomador de contas (peça 3, p. 229-232), foi a constatação das seguintes
irregularidades:
a) Inexistência de licitação prévia para a realização de despesas com locação de veículos para
transporte escolar, arcando a Prefeitura com a manutenção e abastecimento, beneficiando os locatários,
parentes do Prefeito e onerando ainda mais a locação;
b) A Prefeitura assumiu a manutenção e abastecimentos dos veículos locados, onerando o
contrato ainda mais;
c) Os referidos ônibus eram verdadeiras sucatas, datando suas fabricações de mais de 30 anos;
d) Quanto aos consertos nos ônibus na Firma Sacy Auto Peças e Serviços, localizada em São
Luís, tratava-se de uma simples oficina que declarou nunca ter realizado tais serviços, verificando-se
notas fiscais frias que lesaram o município.
6. Foram encaminhados Ofícios ao Sr. Antônio Marcos Bezerra Miranda, Prefeito responsável
pela aplicação dos recursos (gestão 2005-2008) e ao Sr. Antônio Sérgio Miranda de Melo, Prefeito
sucessor (gestões 2009-2012 e 2013-2016), em dezembro de 2016, conforme peça 3, p. 221-222,
comunicando-os das pendências registradas na prestação de contas.
7. No Relatório de Tomada de Contas Especial n. 125/2017 (peça 3, p. 229-232), o tomador de
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contas concluiu que o prejuízo importava no valor original de R$ 147.935,00 (o valor correto é
R$ 147.936,44, que é o total do repasse), imputando responsabilidade individual ao Sr. Antônio
Marcos Bezerra Miranda (CPF 569.642.423-68), Ex-Prefeito Municipal de Bom Lugar/MA, na
condição de gestor dos recursos.
8. A Controladoria Geral da União (CGU) emitiu o Relatório de Auditoria n.777/2017, assim
como o Certificado de Auditoria e o Parecer do Dirigente de Controle Interno (peça 5), atestando o
Ministro de Estado da Educação o conhecimento das conclusões (peça 6). Os documentos opinaram,
de modo unânime, pela irregularidade das contas.
9. Na instrução inicial da Unidade Técnica (SECEX/BA) à peça 7, consta informação de que
teriam sido pagos à empresa Sacy Auto Peças e Serviços Ltda. serviços de manutenção geral de
veículos de transporte escolar no valor de R$ 147.960,00, mediante a emissão da Nota Fiscal nº 4100.
No entanto, os representantes da empresa alegaram não ter emitido o documento, e que a empresa
encerrou suas atividades em 2006 (peça 2, p. 116).
10. Na prestação de contas (peça 2, p. 18), apresentada pelo Sr. Antônio Marcos Bezerra
Miranda em 12/1/2006, foram apresentados os seguintes pagamentos à empresa Sacy Auto Peças e
Serviços Ltda.:
Che
Valor
Data
que
R$
Saque
850
14/04/2
029
36.900,00
006
850
25/04/2
030
90,00 006
850
04/07/2
031
18.490,00
006
850
28/07/2
033
18.490,00
006
850
04/10/2
034
18.400,00
006
850
10/10/2
035
95,00
006
850
06/11/2
036
18.400,00
006
850
09/11/2
037
90,00
006
850
05/12/2
038
18.490,00
006
850
20/12/2
039
18.490,00
006
Tot
147.93
al
5,00
11. Durante os exercícios de 2004/2005, a Prefeitura relacionou outros pagamentos efetuados
com recursos do PNATE, destinados à mesma prestadora de serviços, apresentando, como
comprovante das despesas, uma relação de oito notas fiscais. Da mesma forma, a empresa Sacy negou
a emissão das notas em favor da Prefeitura, informando que parte dos documentos questionados foram
emitidos em nome de outros clientes e outras notas sequer constam do bloco da empresa (peça 2, p.
116). No entanto, a Nota fiscal 4100, referente ao exercício de 2006, não foi localizada na sede da
empresa para confirmar o credor.
12. Assim, antes de promover a citação do responsável, a Unidade Técnica considerou mais
adequada a realização de diligência à Prefeitura Municipal de Bom Lugar/MA, com fundamento nos
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arts. 10, § 1º, e 11 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 157 do RI/TCU, para que, no prazo de 15 dias, fossem
encaminhados os seguintes documentos / informações:
a) processos de pagamento relacionados à empresa Sacy Auto Peças e Serviços Ltda.,
efetuados em 2006, com recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE
(Agência nº 528-2, Conta Corrente nº 23869-4, do Banco do Brasil);
b) contrato firmado com a mencionada empresa, incluindo processo licitatório da
contratação;
13. Adicionalmente, foi proposta a realização de diligência à Superintendência Regional do
Banco do Brasil no Estado do Maranhão, com fundamento nos arts. 10, § 1º, e 11 da Lei 8.443/1992
c/c o art. 157 do RI/TCU, para que, no prazo de 15 dias, fossem encaminhados os seguintes
documentos / informações:
a) extratos da Conta Corrente 23869-4, Agência 528-2 do Banco do Brasil, no período de
janeiro de 2006 a janeiro de 2007, bem como das contas de aplicação financeira vinculadas, se houver
(poupança e/ou fundos de investimentos), de titularidade da Prefeitura de Bom Lugar/MA aberta para
movimentar os recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar;
b) cheques (frente e verso) e/ou outros documentos de débito emitidos para saques na
mencionada conta, nesse período, com indicação dos beneficiários.
14. Às peças 11 e 12, constam os Ofícios n. 1094 e 1095/2018-TCU/SECEX-BA, de 18/5/2018,
encaminhados à Prefeitura Municipal de Bom Lugar/MA e ao Banco do Brasil, verificando-se à peça
19 uma reiteração da diligência à Prefeitura, mediante o Ofício 1787/2018-TCU/SECEX-BA de
23/7/2018. Às peças 14 e 20, constam respostas às diligências efetuadas.
15. Em análise do processo no âmbito da SECEX/TCE, conforme instrução à peça 25, verificouse 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), haja vista que as irregularidades foram
conhecidas em 2008, mediante o Relatório de Demandas Especiais da CGU n. 00209.000380/2008-10
(peça 2, p. 113-117), e o responsável foi notificado pela autoridade administrativa competente em
2009 (peça 2, p.30).
16. Constatou-se, ainda, que o valor atualizado do débito apurado (sem juros), em 1/1/2017, era
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.
17. Informou-se, ainda, que foram encontrados débitos imputáveis ao responsável em outros
processos em tramitação no Tribunal, conforme a seguir:
TC 027.395/2017-0 - Tomada de Contas Especial - Relator: Augusto Sherman - Assunto:
Tomada de Contas Especial instaurado pelo FNDE/ME, em razão da impugnação total de despesas
realizadas com os recursos repassados ao Município de Bom Lugar/MA, à conta do PNAE, no
exercício de 2007.
TC 034.813/2017-9 - Tomada de Contas Especial - Relator: Augusto Sherman - Assunto:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo FNDE/ME, em razão da impugnação total de despesas dos
recursos repassados à Prefeitura Municipal de Bom Lugar/MA, à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE, no exercício de 2005.
TC 027.311/2017-1 - Tomada de Contas Especial - Relator: Augusto Sherman - Assunto:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo FNDE/MEC, em razão da impugnação de despesas
realizadas com recursos repassados à Prefeitura Municipal de Bom Lugar/MA nos exercícios de 2007
e 2008, à conta do PNATE.
TC 009.728/2015-5 - Tomada de Contas Especial - Relator: Walton Alencar Rodrigues Assunto: TCE instaurada pelo FNS/ Ministério da Saúde, em razão de pagamento irregular dos
procedimentos do SIA/SUS e AIH referente aos recursos repassados à Prefeitura Municipal de Bom
Lugar - MA, exercício de 2007.
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TC 024.142/2015-8 - Tomada de Contas Especial - Relator: Walton Alencar Rodrigues Assunto: TCE instaurada pelo FNDE em razão da impugnação total das despesas realizadas com
recursos repassados à PM de Bom Lugar - MA, à conta do PNAE no exercício de 2006.
TC 029.444/2017-9 - Tomada de Contas Especial - Relator: Augusto Sherman - Assunto: TCE
instaurada pelo Processo 23034.021309/2007-26, em razão de irregularidades na execução dos
recursos recebidos do PNATE/2006 à Prefeitura Municipal de Bom Lugar/MA nas gestões de 2001 a
2004 e 2005 a 2008.
18. Na análise da resposta à diligência, constatou-se que o Banco do Brasil encaminhou à peça
14 os extratos bancários da conta 23.869-4, agência 0528-2, de titularidade do município de Bom
Lugar, referentes ao período de 01/2006 a 01/2007, além de microfilmagens dos cheques pagos,
esclarecendo que não houve aplicações no período. Consoante se verifica à peça 14, p.15-37, os
cheques com os números 850029, 850031, 850033, 850036, 850038 e 850039, tiveram como
beneficiária a Prefeitura Municipal de Bom Lugar/MA, não sendo localizado pelo BB o cheque
850030, de R$ 90,00, pago em 25/04/2006, e o cheque 850034, de R$ 18.400,00, pago em 04/10/2006.
Em relação aos beneficiários dos cheques 850035 e 850037, os quais foram pagos/depositados em
outro banco, somente há informações de um Posto como beneficiário no segundo cheque.
19. O município de Bom Lugar/MA, por intermédio de Procuradora estabelecida à peça 16, e
mediante Ofício à peça 20, informou que houve uma correição nos arquivos da Prefeitura, e não foram
encontradas as documentações solicitadas, solicitando, desta forma, a notificação do ex-gestor
responsável, Sr. Antônio Marcos Bezerra Miranda (gestões 2001 a 2008), com domicilio e residência à
Fazenda Boa Hora, Povoado Matinha, para que prestasse esclarecimento pessoal.
20. Concluiu-se, pelo exposto, pela realização de citação do Sr. Antônio Marcos Bezerra
Miranda, Ex-Prefeito Municipal (gestões 2001 a 2008), de forma a apresentar alegações de defesa,
diante das ocorrências registradas no Relatório da CGU e no Relatório de TCE, quanto à aplicação dos
recursos repassados ao município de Bom Lugar/MA, no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao
Transporte Escolar (PNATE), no exercício de 2006, conforme síntese a seguir:
a) os ônibus eram verdadeiras sucatas, datando suas fabricações de mais de 30 anos;
b) pagamentos não comprovados à empresa Sacy Auto Peças e Serviços, conforme apresentado
na prestação de contas à peça 2, p. 18, uma vez que os cheques com os números 850029 de R$
36.900,00, 850031 de R$ 18.490,00, 850033 de R$ 18.490,00, 850036 de R$ 18.400,00, 850038 de R$
18.490,00 e 850039 de R$ 18.490,00, tiveram como beneficiário a própria Prefeitura Municipal de
Bom Lugar/MA, conforme evidenciado pelo Banco do Brasil à peça 14;
c) pagamentos não identificados com o cheque 850030, de R$ 90,00, pago em 25/04/2006,
cheque 850034, de R$ 18.400,00, pago em 04/10/2006, não se identificando os beneficiários dos
cheques, não havendo informações, ainda, quanto aos cheques 850035 e 850037 de R$ 95,00 e R$
90,00, os quais foram pagos/depositados em outro banco, em que pese o cheque 850037 ter como
beneficiário um posto de gasolina.
21. É importante citar que o TCU tem jurisprudência no sentido de que a contratação de serviço
de transporte escolar com a utilização de veículos em condições precárias de manutenção e segurança
implica impugnação do valor total repassado. Neste ponto, convém transcrever excertos do Voto que
fundamentou o Acórdão 10268/2018–TCU–2ª Câmara (relatoria do Ministro André Luiz de Carvalho),
in verbis:
(...)
2.
Em linhas gerais, a unidade técnica anotou as falhas consignadas no Relatório de Fiscalização da
CGU nº 36024 (Peça nº 7), destacando as seguintes irregularidades:
a) realização dos processos licitatórios na modalidade pregão presencial, sem o registro sobre a utilização
dos recursos do Pnate;
b) utilização de veículos inadequados para o transporte de alunos;
c) ausência de controles relativos ao cumprimento dos itinerários dos veículos contratados com os
recursos do Pnate;
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d) pagamentos realizados a preço fixo, sem levar em conta o tipo de veículo utilizado, a quilometragem
percorrida e o valor por quilômetro;
e) cláusula de vedação à participação de consórcios de empresas, no edital do Pregão Presencial 1/2012,
sem a devida motivação para essa restrição, em afronta ao art. 33 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; e
f) pagamento de R$ 4.797,76 a prestador de serviço sem o contrato precedido de processo licitatório, em
contrariedade à Lei nº 8.666, de 1993.
3.
De todo modo, após a análise final do feito, a Secex-TCE anotou que as irregularidades apontadas
pela CGU não seriam suficientes para evidenciar a ocorrência do suscitado dano ao erário, destacando, para
tanto, que: (i) a jurisprudência do TCU seria uniforme ao estabelecer que a ausência de indicação dos recursos
orçamentários do Pnate não poderia ser considerada isoladamente como irregularidade causadora de dano; (ii) a
utilização de veículos inadequados para o transporte escolar não seria suficiente para comprometer o alcance
dos objetivos do Pnate, haja vista que a municipalidade teria adquirido os veículos próprios para substituir os
locados; (iii) a ausência de controles sobre os itinerários, os horários e a quilometragem percorrida e sobre a
situação das carteiras de habilitação dos condutores, aliada ao pagamento dos serviços a preço fixo, e não a
preço proporcional aos itens de serviço prestados, também não caracterizaria o descumprimento dos objetivos
do programa; (iv) a cláusula de vedação à participação de consórcios, sem a devida motivação, não teria o
condão de comprometer o alcance do objeto ajustado e dos objetivos do Pnate em 2012, a despeito de configurar
a infração ao art. 33, da Lei nº 8.666, de 1993; (v) o pagamento de R$ 4.797,76 a prestador de serviço sem o
contrato precedido de processo licitatório não caracterizaria, igualmente, o suscitado prejuízo ao alcance dos
objetivos do referido programa.
4.
Por esse prisma, a unidade técnica propôs o arquivamento do feito, a partir da suposta ausência dos
pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, tendo o MPTCU anuído a essa
proposta.
5.
Peço licença para, no presente momento, discordar da Secex-TCE e do Parquet especial, já que
alguns documentos citados como ausentes nesta TCE mostram-se indispensáveis para a efetiva comprovação da
regular consecução dos aludidos objetivos do Pnate, a exemplo da ausência dos controles de itinerários, de
regularidade documental por parte dos prestadores de serviço (motoristas) e, ainda, da utilização dos veículos
em condições de segurança inapropriadas.
6.
Bem se vê que o eventual pagamento a partir de serviços realizados fora das especificações
contratuais ou em dissonância com os normativos de trânsito e transporte seriam irregulares, podendo dar
ensejo, sim, à subsistência do aludido dano ao erário.
7.
Não por acaso, o Código de Trânsito Brasileiro reserva capítulo específico para a condução de
escolares e, nele (Capítulo XIII), disciplina não apenas os requisitos técnicos com as condições do veículo e do
condutor, mas também os equipamentos obrigatórios de segurança, colocando a segurança do transporte como
condição básica para que o serviço seja considerado adequado em sintonia com a Lei nº 8.987, de 1995.
8.
Entendo, portanto, que, em vez do imediato arquivamento do presente feito, o TCU deve
determinar a citação do ex-gestor responsável para que apresente as suas alegações de defesa e/ou recolha o
valor do débito correspondente à totalidade dos recursos repassados ao aludido município, já que não restou
comprovada a regularidade e a adequação dos dispêndios realizados com os recursos do Pnate em 2012.

22. No mesmo sentido:
‘É cabível a imputação de débito ao gestor municipal de recursos do Programa Nacional de Apoio ao
Transporte do Escolar (Pnate) em decorrência da prestação de serviço de transporte escolar sem o atendimento
das exigências do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/1997) e dos normativos expedidos pelo FNDE para
o mencionado programa, a exemplo do transporte de alunos em veículos de carga, dirigidos por motoristas sem
habilitação específica, porquanto configura a prestação de serviços de forma ilegal e inadequada, deixando de
atender o interesse público. Acórdão 4474/2019-Segunda Câmara | Relator: MARCOS BEMQUERER.’

23. Veja-se que a irregularidade referente à utilização de veículos em péssimo estado de
conservação (sucata) já levaria à impugnação total, mas, ainda assim, é importante estimar o dano
relativo às outras irregularidades que integram a citação, em que pese haver sobreposição de débitos,
porque, se houver o afastamento de alguma delas, ainda poderá subsistir outra para fundamentar a
condenação.
24. Neste sentido, cumpre relacionar os pagamentos não comprovados à empresa Sacy Auto
Peças e Serviços, conforme apresentado na prestação de contas à peça 2, p. 18, cuja beneficiária foi a
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própria Prefeitura Municipal de Bom lugar/MA, conforme evidenciou o Banco do Brasil (peça 14):
Sacy Auto Peças e Serviços
Ltda.
1

N
100
N
100
N
100
N
100
N
100
N
100

F
Sacy Auto Peças e Serviços

Ltda.
3

F
Sacy Auto Peças e Serviços

Ltda.
4

F
Sacy Auto Peças e Serviços

Ltda.
7

F
Sacy Auto Peças e Serviços

0

Ltda.
9
F
1
Sacy Auto Peças e Serviços
Ltda.
F

4
29/0
1/2006
4
29/0
1/2006
4
29/0
1/2006
4
29/0
1/2006
4
29/0
1/2006
4
29/0
1/2006

8
50029

12/0
4/2006

8
50031

36.900,00
04/0

7/2006
8

50033

18.490,00
28/0

7/2006
8

50036

18.490,00
06/1

1/2006
8

50038

18.400,00
05/1

2/2006
8

50039

18.490,00
20/1

2/2006

18.490,00

25. A seguir, transcrevem-se os pagamentos não identificados quanto aos beneficiários dos
cheques, pelo Banco do Brasil (peça 14):
Sacy Auto Peças e Serviços
Ltda.
2

F
Sacy Auto Peças e Serviços

Ltda.
5

F
Sacy Auto Peças e Serviços

Ltda.
6

F
Sacy Auto Peças e Serviços

Ltda.
8

F

N
100
N
100
N
100
N
100

4
29/0
1/2006
4
29/0
1/2006
4
29/0
1/2006
4
29/0
1/2006

8
50030

25/0
4/2006

8
50034

04/1
0/2006

8
50035

18.4
00,00

10/1
0/2006

8
50037

90,0
0

95,0
0

09/1
1/2006

90,0
0

26. No caso, deveria ser realizada a audiência do Sr. Antônio Marcos Bezerra Miranda, ExPrefeito Municipal (gestões 2001 a 2008), de forma a apresentar razões de justificativa diante das
ocorrências registradas no Relatório da CGU e no Relatório de TCE, sem débito, no âmbito do
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), no exercício de 2006, conforme síntese
a seguir:
a)
Inexistência de licitação prévia para a realização de despesas com locação de veículos para
transporte escolar, arcando a Prefeitura com a manutenção e abastecimento, beneficiando os locatários,
parentes do Prefeito e onerando ainda mais a locação.
b)
Quanto aos consertos nos ônibus na Firma Sacy Auto Peças e Serviços, localizada em São
Luís/MA, trata-se de uma simples oficina que declarou nunca ter realizado tais serviços, verificando-se
notas fiscais frias que lesaram o município.
27. Destacou-se informação do Relatório de Demandas Especiais 00209.000380/2008-10 à peça
2, p.114-116 de que os valores das notas fiscais da firma Sacy Auto Peças e Serviços não consideraram
os veículos de forma individualizada, o que não permite a aferição do valor aplicado indevidamente,
por isto a proposta de audiência.
28. Ocorre, no entanto, em relação à possível audiência, que, em termos de prescrição da
pretensão punitiva, este Tribunal aprovou por meio do Acórdão 1.441/2016-Plenário incidente de
uniformização de jurisprudência em que firma o entendimento de que a matéria se subordina ao prazo
prescricional de dez anos indicado no art. 205 do Código Civil, contado a partir da data de ocorrência
da irregularidade a ser sancionada, e de que o prazo interrompe-se a partir da data do ato que ordenar a
citação, audiência ou oitiva da parte, nos termos do art. 202, inciso I, do Código Civil
29. No caso em exame, a perspectiva de aplicação de sanções seria alcançada pela prescrição,
uma vez que as irregularidades ocorreram em 2006 e o ato de ordenação da audiência provavelmente
ocorreria em 2019. Pelo exposto, considerando-se ser infrutífero o procedimento, em termos de
aplicação de sanções, passados mais de 10 (dez) anos das irregularidades, opinou-se no sentido de não
efetuar a audiência, promovendo-se apenas a citação da parte.
30. As irregularidades retratadas na citação foram as seguintes:
Irregularidade 1: Não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados
ao município de Bom Lugar/MA no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar
- PNATE, no exercício de 2006, considerando a utilização de veículos em condições precárias de
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manutenção e segurança, datando suas fabricações de mais de 30 anos, o que enseja a impugnação
total dos valores repassados, conforme a seguir:
Valor (R$)
18.492,05
18.492,05
18.492,05
18.492,05
18.492,05
18.492,05
18.492,05
18.492,09
Valor atualizado da dívida (sem juros de
mora) até 12/11/2019: R$ 299.586,01

Data
Crédito
11/4/2006
12/4/2006
4/7/2006
28/7/2006
4/10/2006
3/11/2006
5/12/2006
18/12/2006

do

Conduta: Utilizar veículos em condições precárias de manutenção e segurança, datando suas
fabricações de mais de 30 anos conforme registrado no Relatório de Demandas Especiais da CGU n.
00209.000380/2008-10 (peça 2, p. 113-120) e no Relatório de Tomada de Contas Especial 125/2017
(peça 3, p. 229-232).
Dispositivos violados: 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, Resoluções
CD/FNDE n. 10/2007, 12/2011 e 02/2012; Jurisprudência TCU (Acórdão 4474/2019-Segunda Câmara
/ Relator: Marcos Bemquerer e Acórdão 10268/2018–TCU–2ª Câmara / Relator Ministro André Luiz
de Carvalho).
Irregularidade 2: Não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados
ao município de Bom Lugar/MA no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar
- PNATE, no exercício de 2006, considerando a não comprovação dos pagamentos realizados, uma
vez que o beneficiário identificado foi a própria Prefeitura Municipal de Bom lugar/MA.
Conduta: Não comprovar pagamentos realizados à empresa Sacy Auto Peças e Serviços,
conforme apresentado na prestação de contas à peça 2, p.18, segundo evidenciado pelo Banco do
Brasil (peça 14), na forma a seguir:
I
TEM

FAVORECIDO
Sacy Auto Peças e Serviços
1 Ltda.
Sacy Auto Peças e Serviços
3 Ltda.
Sacy Auto Peças e Serviços
4 Ltda.
Sacy Auto Peças e Serviços
7 Ltda.

0

Sacy Auto Peças e Serviços
9 Ltda.
1
Sacy Auto Peças e Serviços
Ltda.

N
OTA
FISCAL
4
100
4
100
4
100
4
100
4
100
4
100

DATA
29/01/2006
29/01/2006
29/01/2006
29/01/2006
29/01/2006
29/01/2006

DAT
CH A
DO
EQUE
CHEQUE
850
12/0
029
4/2006
850
04/0
031
7/2006
850
28/0
033
7/2006
850
06/1
036
1/2006
850
05/1
038
2/2006
850
20/1
039
2/2006

VAL
OR
36.9
00,00
18.4
90,00
18.4
90,00
18.4
00,00
18.4
90,00
18.4
90,00

Valor atualizado (sem juros de mora) até 12/11/2019: R$ 261.780,65

Dispositivos violados: 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, Resoluções
CD/FNDE n. 10/2007, 12/2011 e 02/2012;
Irregularidade 3: Não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados
ao município de Bom Lugar/MA no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar
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- PNATE, no exercício de 2006, considerando a não identificação dos beneficiários dos pagamentos
realizados.
Conduta: Não comprovar os beneficiários dos pagamentos realizados, conforme apresentado na
prestação de contas à peça 2, p.18, segundo evidenciado pelo Banco do Brasil (peça 14), uma vez que
os cheques não foram identificados ou não correspondem ao favorecido, na forma a seguir:
I
TEM

FAVORECIDO
Sacy Auto Peças
2 Serviços Ltda.
Sacy Auto Peças
5 Serviços Ltda.
Sacy Auto Peças
6 Serviços Ltda.
Sacy Auto Peças
8 Serviços Ltda.

e
e
e
e

NO
TA
FISCAL
410
0
410
0
410
0
410
0

DA
TA

CH
EQUE

29/0
1/2006

850
030

29/0
1/2006

04/10/

850

18.4
00,00

10/10/
2006

850
037

90,0
0

2006

035
29/0

1/2006

25/04/

850

29/0

VA
LOR

2006

034

1/2006

DAT
A

95,0
0

09/11/
2006

90,0
0

Valor atualizado (sem juros de mora) até 12/11/2019: R$ 37.799,66

Dispositivos violados: 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, Resoluções
CD/FNDE n. 10/2007, 12/2011 e 02/2012;
31. Neste sentido, foi enviado pelo Tribunal o Ofício de citação n. 13927/2019-TCU/Seproc de
5/12/2019 (peça 29), reiterado pelos Ofícios n. 8274, 8275 e 8277/2020-TCU/Seproc de 9/3/2020
(peças 32-34) e Ofícios n. 29546, 29547 e 29550/2020-TCU/Seproc, de 16/6/2020 (peças 38-40), com
resposta do responsável em 31/7/2020 (peça 48), a qual será analisada a seguir.
EXAME TÉCNICO
Da defesa do responsável Antônio Marcos Bezerra Miranda
32. O responsável Antônio Marcos Bezerra Miranda apresentou defesa, que passa a ser analisada
em seguida:
33. Argumento 1 (peça 48, p. 4-6):
38.1 O responsável alega lesão ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa,
em face da não intimação ou de acesso ao relatório da CGU, pugnando pela anulação dos atos do
procedimento administrativo. Segundo expõe, a instauração de procedimento, seja judicial ou
administrativo, deve observar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, com os
meios e recursos a esses inerentes, dispostos no art. 5º, inciso LV da CF/88.
38.2 Deste modo, deveria se garantir ao requerido oportunidade prévia de atuação nos autos
processuais, quando das diligências realizadas, facultando-lhe acesso ao relatório. Cita a jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal (ACO 2473 AgR e MS 34690 AgR), enaltecendo que, diante da
inobservância dos postulados legais do contraditório e da ampla defesa, que tramitou à revelia do autor
por defeito na citação, merece provimento o presente pedido para que sejam refeitos os atos
administrativos anteriores à manifestação nos autos.
39 Análise do argumento 1:
39.1 Conforme visto na seção histórico, foram encaminhados Ofícios ao Sr. Antônio Sérgio
Miranda de Melo, Prefeito sucessor (gestões 2009-2012 e 2013-2016), em dezembro de 2016,
conforme peça 3, p.221-222, comunicando-o das pendências registradas na prestação de contas. À
peça 3, p. 223 e 225, há recebimento dos Ofícios mediante AR assinados, verificando-se às peças 3 e 4
a apresentação de justificativas, com diversos documentos encaminhados pela Prefeitura, não havendo,
assim, provas da incapacidade ou da negativa de se oportunizar a defesa na fase interna da TCE.
39.2 Ademais, a fase interna da tomada de contas especial, a cargo do tomador de contas,
constitui procedimento inquisitório de coleta de provas, assemelhado ao inquérito policial, no qual não
se tem uma relação processual constituída, nem há prejuízo ao responsável. O estabelecimento
do contraditório nessa fase não é obrigatório. A garantia ao direito à ampla defesa e ao contraditório se

950
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

dá na fase externa da tomada de contas especial, que se inicia com a autuação do processo junto ao
TCU e finda com o julgamento. Neste sentido, orientam o Acórdão 3083/2007-Segunda Câmara |
Relator: GUILHERME PALMEIRA, Acórdão 2437/2015-Plenário | Relator: ANA ARRAES e
Acórdão 1514/2007-Segunda Câmara | Relator: UBIRATAN AGUIAR.
39.3 Deste modo, rejeitam-se os argumentos proferidos.
40 Argumento 2 (peça 48, p. 7-11)
40.1 O responsável argumenta a impossibilidade de sua responsabilização, ressaltando a
ausência de elementos que evidenciem a configuração de quaisquer das irregularidades apontadas, em
especial quanto ao superfaturamento, a má qualidade dos veículos utilizados no transporte escolar, no
exercício de 2006, e o prejuízo na execução dos serviços contratados, suscitando a desarrazoada
quantia cujo pagamento lhe foi imputado. Registra que os autos revelam evidente causa supralegal de
inexigibilidade de conduta diversa daquela que adotou, enquanto Prefeito, quando da execução dos
recursos percebidos através do PNATE, no exercício de 2006.
40.2 No tocante à prestação de serviços pela empresa Sacy Auto Peças, relativa à manutenção
geral de veículos utilizados no transporte público escolar municipal, nos anos de 2005 e 2006, juntouse nos autos a nota de empenho 456/164, referente a Nota Fiscal 4100, emitida pela empresa Sacy
Auto Peças, para a prestação de contas do exercício de 2006, porém, noticia-se que à época da
contratação, a empresa supramencionada encontrava-se em plena atividade, não detendo o município
conhecimento das atividades irregulares desenvolvidas, o que foi posteriormente objeto de
investigação pela Polícia Federal por envolvimento em fraudes para desvio público. Neste contexto,
mostra-se injustificável a manutenção da TCE com base nas alegações de que as notas fiscais não
constam do bloco da empresa, e de que a Nota fiscal 4100, referente ao exercício de 2006, não foi
localizada em sua sede.
40.3 Em relação aos pagamentos indevidos com recursos do PNATE, mediante despesas de
combustíveis no montante de R$ 44.000,00, o responsável argumenta que, ainda que se aponte a
existência das notas de empenhos n° 236/384 e 238/384, acompanhadas das ordens de pagamento
respectivas e das Notas Fiscais 1480 e 1482, a própria CGU reconhece que desses, R$ 15.000,00
poderiam ter sido utilizados em combustível, sendo os outros R$ 29.000,00 empregados na aquisição
de combustível para abastecimento da frota de transporte escolar, conforme evidenciam os seguintes
empenhos: I) 236/384, pago em 11 de abril de 2008, no valor de R$ 11.120,00; II) 236/384, pago em
24 de abril de 2008, no valor de R$ 11.130,00; III) 236/384, pago em 09 de junho de 2008, no valor de
R$ 6.050,00; IV) 238/384, pago em 09 de junho, no valor de R$ 1.230,00; V) 238/384, pago em 02 de
julho de 2008, no valor de R$ 7.270,00; VI) 238/384, pago em 31 de julho de 2008, no valor de R$
7.200,00. Neste sentido, não há justiça em serem considerados como indevidos valores efetivamente
pagos.
40.4 Quanto às irregularidades relacionadas à utilização de veículos escolares em estado precário
de conservação, conforme anteriormente elucidado, a fiscalização foi realizada em 02 de fevereiro de
2009, quando o ano letivo não havia iniciado e os ônibus encontravam-se em uma oficina, Mecânica e
Auto Peças Veloso, no bairro Cohabinha, Bacabal/MA, para reparo e revisão necessárias ao uso
posterior, não refletindo na ocasião o real estado dos mesmos.
40.5 As supostas irregularidades nos procedimentos licitatórios, outrossim, às quais o requerido,
à época Prefeito Municipal, não deu causa nem teve a intenção de praticar, não têm o condão de, por si
só, dar ensejo à responsabilização, vez que não restou demonstrada a existência de prejuízos aos cofres
públicos, enriquecimento ilícito dos agentes com as licitações ou mesmo violação aos princípios da
Administração, no exercício de 2006, posto que não configuradas as irregularidades descriminadas na
inicial.
40.6 Quanto ao tema, o art. 37, inciso XXI da Carta Magna, determina que as obras, serviços,
compras e alienações sejam contratadas mediante processo de licitação pública, nos termos da lei. Por
sua vez, o art. 2° da Lei n° 8.666/93 reforça a obrigatoriedade de instauração do procedimento
licitatório, que, consoante disposição do art. 3° destina-se à observância do princípio constitucional da
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isonomia.
40.7 Ocorre que as contratações se deram com dispensa do procedimento licitatório, nos termos
da lei, em razão de existência de número ínfimo de ônibus no município, destinados ao transporte
escolar, fato esse passível de ser confirmado através de cópia da prestação de contas enviada ao
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, não constituindo a simples dispensa de licitação motivo
suficiente a evidenciar ilicitude. Desta forma, inexistindo dano ao erário, descabida a consideração
pela configuração de improbidade administrativa, vez que caracterizada atipicidade administrativa.
40.8 Além disso, inexiste vedação legal expressa no rol do art. 9º da Lei nº 8.666/1993 quanto à
contratação pela Administração Pública de empresas pertencentes a parentes de gestores públicos, não
atentando a contratação em comento contra o princípio constitucional da impessoalidade, aplicável à
Administração Pública, especialmente por força do caput do artigo 37, que prescreve que a
administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência.
40.9 Alega a parte que o Conselho de Acompanhamento e Controle Social, responsável pelo
monitoramento do programa, emitiu parecer pela aprovação da prestação de contas apresentadas,
segundo delineado no Parecer nº 055796/2007, vez que não evidenciada impropriedade ou
irregularidade na execução financeira dos recursos transferidos à conta do PNATE 2006.
40.10 Desta feita, não vislumbrando nos autos elementos que comprovem a prática de atos de
improbidade administrativa por parte do Demandado, ou mesmo de dano ao erário, impõe-se a rejeição
da pretensão, o que ora se requer. Do exposto, pede seja recebida esta defesa para que o processo seja
arquivado, por manifesta regularidade das contas apresentados, ou assim não entendendo esse Egrégio
Tribunal de Contas, seja concedido prazo razoável ao Representado para corrigir eventuais
irregularidades apontadas em julgamento final, pedindo deferimento.
41 Análise do argumento 2:
41.1 Não há indevida responsabilização, eis que as ocorrências provêm do Relatório de
Demandas Especiais 00209.000380/2008-10 da CGU à peça 2, p. 113-117, que se considera
documento de fé pública, emanado de órgão de controle, havendo evidências apontadas em
documentos e fotos, em especial quanto ao superfaturamento, à má qualidade dos veículos utilizados
no transporte escolar no exercício de 2006, e ao prejuízo na execução dos serviços contratados.
41.2 No tocante à prestação de serviços pela empresa Sacy Auto Peças, relativo à manutenção
geral de veículos utilizados no transporte público escolar municipal, nos anos de 2005 e 2006, o
responsável basicamente repete argumentos anteriores, já apresentados na fase interna da TCE, não
juntando aos autos qualquer outro documento que evidencie o contrário, mesmo em fotografias, ou que
demonstre a correta aplicação dos recursos. Conforme visto à peça 3, p. 213-214, de acordo com o
informado pela CGU, a empresa Sacy não fazia a manutenção de ônibus e o único comprovante
apresentado como defesa, as notas fiscais, foram consideradas notas fiscais ‘frias’, sendo assim,
inválidas para comprovar a regular utilização dos recursos.
41.3 Como se observou nos documentos à peça 14, a maioria dos pagamentos realizados com
cheques em 2006 ocorreu em benefício da Prefeitura, não sendo fidedigna a informação prestada
quanto aos pagamentos com os referidos cheques em benefício da empresa Sacy Auto Peças e Serviços
Ltda. Conforme evidenciado pela CGU em seu relatório de Relatório de Demandas Especiais
00209.000380/2008-10 à peça 2, p. 113-117, apontaram-se graves irregularidades na execução do
ajuste e prestação de contas.
41.4 Há provas de que o documento fiscal apresentado como comprovante da despesa realizada
em 2006 (NF 4100), no valor de R$ 147.935,00, não é legítimo. Reforça a situação a não comprovação
pela CGU de que os serviços foram realmente executados em veículos que fazem o transporte escolar,
e que, em 2005, vários veículos não utilizados no transporte escolar foram mantidos indevidamente
com recursos do PNATE, conforme informado no Relatório, no campo discriminação dos serviços das
supostas notas fiscais (peça 2, p. 115).
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41.5 Em relação aos pagamentos indevidos mediante despesas de combustíveis, conforme
levantou a defesa, no montante de R$ 44.000,00, não houve o apontamento na citação, que se resumiu
ao pagamento registrado mediante a nota fiscal 4100, referente aos serviços de manutenção geral
realizados em veículos, utilização de veículos como sucatas e não comprovação de pagamentos
realizados, devendo ser desconsideradas as alegações.
41.6 Quanto às irregularidades relacionadas à utilização de veículos escolares em estado precário
de conservação, e às justificativas que apontam que a fiscalização foi realizada em 2/2/2009, quando o
ano letivo não havia iniciado e os ônibus encontravam-se em uma oficina para reparo e revisão, tais
justificativas não podem ser aceitas, visto que a CGU identificou o ano de fabricação dos veículos e
checou a sua documentação, apurando datas de fabricação há mais de 30 (trinta) anos, estando alguns
em péssimo estado de conservação, conforme descrições e fotos à peça 2, p. 130-131.
41.7 Em relação à não realização de procedimentos licitatórios, que teriam sido irregulares, ou
teriam sido não realizadas por dispensa, em razão da existência de número ínfimo de ônibus no
município, destinados ao transporte escolar, a ocorrência diz respeito a falhas nos procedimentos, e
não ao débito em si, restando configurado o débito total pelo valor repassado, todavia, após o
procedimento licitatório, por pagamentos indevidos mediante nota fiscal fraudulenta, uso de veículos
em péssimas condições, além de cheques pagos à própria Prefeitura ou a terceiros não identificados.
41.8 Por outra via, mesmo que inexista vedação legal expressa na Lei nº 8.666/1993, quanto à
contratação de empresas pertencentes a parentes de gestores públicos, o aspecto tange à moralidade e à
impessoalidade, princípios que devem nortear o gestor nas contratações da Administração Pública.
41.9 Ainda, o Parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social, pela aprovação da
prestação de contas, não se sobrepõe à auditoria da CGU, que verificou falhas operacionais na
aplicação de verbas do PNATE em 2006, além de desvio de verba não detectado pela instância social,
que, de maneira alguma, pode prevalecer consoante os múltiplos elementos de prova da CGU.
41.10 Note-se que o responsável apenas apresenta a retórica, não trazendo aos autos elementos
que desnaturem as ocorrências, como provas dos veículos utilizados, fotos, ou informações referentes
aos pagamentos à empresa Sacy, oferecendo em sua defesa argumentos desconstituídos de valor
probante, não demonstrando com convicção que as conclusões da CGU estão equivocadas.
41.11 Por todo o exposto, devem ser rejeitados os argumentos.
Prescrição da Pretensão Punitiva
39 Vale ressaltar que a pretensão punitiva do TCU, conforme Acórdão 1.441/2016 - TCU Plenário, Relator Min. 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.
40 No caso em exame, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, uma vez que a
irregularidade sancionada ocorreu em 2006, e o ato de ordenação da citação ocorreu em 19/11/2019
(peça 27).
CONCLUSÃO
41 A partir dos elementos constantes dos autos, foi possível verificar que os recursos
repassados no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), no exercício
de 2006, foram realizados na gestão do Sr. Antônio Marcos Bezerra Miranda (CPF 569.642.423-68),
Ex-Prefeito Municipal (gestão 2005-2008), que não comprovou a boa e regular aplicação da verba em
sua defesa, considerando as ocorrências relatadas pela CGU no Relatório de Demandas Especiais n.
00209.000380/2008-10 (peça 2, p. 113-120) e pelo tomador de contas, no Relatório de Tomada de
Contas Especial 125/2017 (peça 3, p. 229-232), devendo ser proposta a rejeição dos argumentos.
42 Observe-se, quanto à distribuição do ônus probatório, há que se mencionar a jurisprudência
do Tribunal:
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Compete ao gestor de recursos públicos, por expresso mandamento constitucional e legal,
comprovar adequadamente o destino dado a recursos públicos sob sua responsabilidade, cabendo-lhe o
ônus da prova. (Acórdão 84/2009-Segunda Câmara | Relator: RAIMUNDO CARREIRO)
O ônus de demonstrar a regular aplicação de recursos federais recai sobre o agente público
responsável por sua gestão. (Acórdão 95/2013-Plenário | Relator: WALTON ALENCAR
RODRIGUES)
43 Neste caso, considerando que a comprovação da execução do Programa não atendeu à
totalidade dos dispositivos técnicos estabelecidos, sugere-se a não aprovação da prestação de contas
apresentada pelo ex-gestor da Prefeitura Municipal de Bom Lugar/MA, referente ao PNATE exercício de 2006, com impugnação da totalidade dos recursos repassados. Da análise procedida
acima, verifica-se que os argumentos de defesa não foram suficientes para elidir a irregularidade pela
qual está sendo responsabilizado, de forma que devem ser rejeitados.
44 Não há elementos para que se possa efetivamente aferir e reconhecer a ocorrência de boafé na conduta do responsável, Antônio Marcos Bezerra Miranda (CPF 569.642.423-68), Ex-Prefeito
Municipal de Bom Lugar/MA (gestão 2005-2008), 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, condenando-se o responsável ao débito apurado e aplicando-lhe a multa
prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992.
45 Em face da análise promovida na seção ‘Exame Técnico’, propõe-se rejeitar as alegações
de defesa do responsável, uma vez que não foram suficientes para sanar as irregularidades a ele
atribuídas e nem afastar o débito apurado. É importante salientar que foi impugnada a totalidade dos
recursos repassados, considerando que as ocorrências de débito estão incluídas na totalidade dos
recursos.
46 Ademais, inexistem nos autos elementos que demonstrem a boa-fé do responsável ou a
ocorrência de outros excludentes de culpabilidade.
47 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.
48 Verifica-se que houve a prescrição da pretensão punitiva, conforme análise já realizada.
49 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.
50 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 29.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
51 Diante do exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo:
k)
rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Antônio Marcos Bezerra Miranda
(CPF 569.642.423-68);
l)
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, as contas do responsável Sr. Antônio Marcos
Bezerra Miranda (CPF 569.642.423-68), Ex-Prefeito Municipal de Bom Lugar/MA (gestão 20052008), 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

954
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

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 Sr. Antônio Marcos Bezerra Miranda (CPF 569.642.423-68):
Valor
(R$)

Data do Crédito

18.492,05
11/4/2006
18.492,05
12/4/2006
18.492,05
4/7/2006
18.492,05
28/7/2006
18.492,05
4/10/2006
18.492,05
3/11/2006
18.492,05
5/12/2006
18.492,09
18/12/2006
Valor atualizado (com juros de mora) até 6/10/2020: R$ 524.811,81

m)
autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação,
na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992;
n)
autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei
8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1º e 2º do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da(s) dívida(s)
em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes
acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para
comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela
anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor
mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na
legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de
qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2º do art. 217
do Regimento Interno deste Tribunal;
o)
enviar cópia do Acórdão a ser prolatado 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 do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e
p)
enviar cópia do Acórdão que vier a ser proferido ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação e ao responsável, para ciência;
q)
informar à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação e ao responsável 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; e
r)
informar à Procuradoria da República no Estado do Maranhão que, nos termos do
parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério
Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática,
ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem
solicitação formal.”
2.
O Ministério Público/TCU manifestou-se de acordo com as proposições em parecer da
lavra do Procurador Júlio Marcelo de Oliveira (peça 55).
É o relatório.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
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Em exame Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (Fnde) em desfavor do Sr. Antônio Marcos Bezerra Miranda, ex-Prefeito Municipal de Bom
Lugar/MA, em razão de irregularidades na execução dos recursos repassados ao Município, no âmbito
do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - Pnate, no exercício de 2006.
2.
O responsável foi citado em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos
transferidos, em face: (i) da utilização de veículos em condições precárias de manutenção e segurança,
datando suas fabricações de mais de 30 anos; (ii) da não comprovação dos pagamentos realizados, uma
vez que o beneficiário identificado foi a própria Prefeitura Municipal de Bom lugar/MA; e, (iii) da não
identificação dos beneficiários dos pagamentos realizados.
3.
O responsável alegou em sua defesa, em apertada síntese, lesão ao contraditório e ampla
defesa em razão de ausência de acesso ao relatório da CGU que deu origem a esta tomada de contas
especial, a impossibilidade de sua responsabilização, porquanto ausentes elementos que evidenciassem
a configuração de quaisquer das irregularidades apontadas, em especial quanto a superfaturamento, má
qualidade dos veículos utilizados no transporte escolar, no exercício de 2006, e prejuízo na execução
dos serviços contratados, bem como que a fiscalização foi realizada em 02 de fevereiro de 2009,
quando o ano letivo não havia iniciado e os ônibus encontravam-se em uma oficina, Mecânica e Auto
Peças Veloso, no bairro Cohabinha, Bacabal/MA, para reparo e revisão necessárias ao uso posterior,
não refletindo na ocasião o real estado dos mesmos.
4.
Em pronunciamentos uniformes, consoante visto no relatório precedente, a SecexTCE e o
Ministério Público/TCU manifestaram-se no sentido do não acolhimentos das alegações de defesa
apresentadas, haja vista insuficientes para o afastamento das irregularidades e dano apontado, razão
pela qual pugnam por que as contas sejam julgadas irregulares e o responsável condenado em débito.
5.
Relativamente à sanção prevista nos arts. 19, caput, e 57 da Lei 8.443/1992, restou
consignado na instrução a incidência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do
Acórdão 1.441/2016 – Plenário, que é de dez anos contados dos fatos, diferentemente do débito, para o
qual prevalece o entendimento acerca da imprescritibilidade, consoante a Súmula TCU 282.
6.
Acolho como razões de decidir as análises empreendidas na instrução transcrita no
relatório precedente, de maneira que encampo as proposições uniformes dos pareceres da unidade
técnica e do Ministério Público/TCU, com exceção daquela relativa à prévia autorização para o
recolhimento parcelado da dívida. Tal parcelamento pode ser solicitado a qualquer tempo pelo
responsável, nos termos do art. 217 do Regimento Interno/TCU, enquanto não encaminhada para
cobrança executiva. São desnecessárias, ainda, a inclusão em acórdão das demais medidas acessórias
adotadas de praxe nas comunicações a serem realizadas após a prolação do acórdão condenatório.
7.
A propósito da não incidência de prescrição da ação de ressarcimento, entendo que essa
matéria foi adequadamente abordada pela secretaria com base no entendimento há muito firmado por
este Tribunal mediante a Súmula TCU 282. Sem embargo, e em que pese não aventada pelo
responsável a incidência da recente tese firmada para o Tema 899 de repercussão geral do SRF sobre
estes autos, trago as considerações seguintes acerca da matéria, haja vista que, como é de
conhecimento geral, o STF, ao apreciar o RE 636.886/AL (Relator Ministro Alexandre de Moraes, jul.
20/4/2020), em sede daquela repercussão geral, firmou a tese de que “É prescritível a pretensão de
ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.”.
8.
Logo, as considerações que farei a seguir se dão em virtude do afastamento de eventuais
entendimentos decorrentes da compreensão apenas literal, decorrentes de uma rasa leitura desse
enunciado sem o aprofundamento do exame daquele processo e sem a compreensão da matéria ali
debatida, capaz de extrair entendimento mais seguro sobre a questão.
9.
Nesse sentido, destaco que esta Corte de Contas já se pronunciou sobre a matéria em
algumas recentes oportunidades, conforme os Acórdãos 5.690/2020 (Relator Ministro Aroldo Cedraz)
e 6.707/2020 (Relator Ministro Marcos Bemquerer), da 2ª Câmara, bem como o Acórdão 5.236/2020 –
1ª Câmara (Relator Ministro Benjamin Zymler), dentre muitos outros casos que lhes sucederam. A
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respeito, considero pertinente transcrever parte do Voto que fundamentou o Acórdão 6.084/2020 – 1ª
Câmara (Relator Ministro Benjamin Zymler), que igualmente enfrentou o tema, por melhor esclarecer
o contexto daquela decisão:
“20. Com relação ao citado RE 636.886/AL, ressalto que o STF fixou o seguinte enunciado para o Tema
899: ‘É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas’. Não
obstante essa respeitável decisão, ainda pairam diversas dúvidas sobre a matéria, pois é possível a conclusão de
que a deliberação não tratou da prescrição do processo de controle externo levado a cabo perante o Tribunal de
Contas da União, mas sim da prescrição intercorrente ocorrida durante a fase de execução do acórdão
condenatório do Tribunal.
21. A decisão do STF versou sobre recurso extraordinário interposto pela União contra acórdão do
Tribunal Regional Federal da 5ª Região que negou provimento a embargos de declaração opostos contra
acórdão de sua lavra, assim ementado:
‘EMENTA: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO
PARALISADO POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1.
Para fins práticos, deve-se observar quando a Fazenda Pública foi intimada a providenciar o andamento do feito.
Passados cinco anos sem diligências concretas, ocorre a prescrição intercorrente. Caso haja suspensão na forma
do art. 40, da Lei n. 6.830/80, ocorre a extinção se o feito permanecer paralisado por mais de seis anos. 2. Na
hipótese dos autos, houve o arquivamento sem baixa do processo em 12.08.1999 e até a data da sentença
extintiva do feito em 05.06.2006, a Fazenda Nacional não apresentou nenhuma medida concreta quanto à
localização do devedor ou de seus bens. Revela-se, portanto, inequívoca a ocorrência da prescrição
intercorrente.’
22. No caso, a Fazenda Pública deixou a ação paralisada por mais de seis anos, o que ensejou a
declaração de prescrição intercorrente no aludido caso concreto. Como se vê da leitura da ementa, a questão
controversa em discussão naquela deliberação era unicamente a prescrição intercorrente ocorrida
durante a fase de execução do acórdão condenatório do Tribunal.
23. Com base nessa possível interpretação, a matéria decidida no aludido feito não teria nenhuma
repercussão de ordem prática e jurídica na presente tomada de contas especial, cujo título executivo
extrajudicial ainda não se formou. Caso a AGU, na execução de eventual decisão condenatória proferida
neste feito, deixe de adotar as medidas pertinentes dentro do prazo de cinco anos, aí sim haverá a
aplicação da tese emanada no RE 636.886, com o reconhecimento da prescrição intercorrente da ação de
ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas (a ação de execução fiscal), pela hipotética
inação da Fazenda Pública.
24. Ainda que se interprete que a decisão do STF seja também aplicável à tramitação do processo de
controle externo no âmbito do TCU, exsurgem outras diversas questões fundamentais para que esta Corte de
Contas estabeleça novo tratamento acerca da prescrição do débito e da pretensão punitiva, em particular qual
seria o dies a quo (data de ocorrência do fato irregular ou data do seu conhecimento pelo TCU) e quais seriam
as hipóteses de interrupção da prescrição.
25. Diante de todas as dúvidas ainda existentes sobre a decisão do STF no âmbito do RE 636.886,
opto por aplicar ao caso em exame a jurisprudência do TCU então existente, que se fundamenta no art.
37, § 5º, da Constituição Federal, no que tange ao ressarcimento do prejuízo.” (Destaquei).

10. Seguindo esse mesmo entendimento, não incide sobre a matéria aqui tratada a prescrição
da ação de ressarcimento, tendo em vista a jurisprudência deste Tribunal acerca da imprescritibilidade
dessas ações, nos termos do art. 37, § 5º, in fine, da Constituição Federal (vide Súmula TCU 282).
Ante o exposto, acolhendo os pronunciamentos uniformes da unidade técnica e do
Ministério Público/TCU, manifesto-me por que o Tribunal aprove o acórdão que ora submeto à
deliberação deste Colegiado.
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ACÓRDÃO Nº 5358/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo TC 029.444/2017-9.
2. Grupo I – Classe II - Assunto: – Tomada de Contas Especial.
3. Responsável: Antônio Marcos Bezerra Miranda (569.642.423-68).
4. Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de Bom Lugar - MA.
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE).
8. Representações legais:
8.1. Eriko José Domingues da Silva Ribeiro (4835/OAB-MA) e outros, representando Antônio
Marcos Bezerra Miranda.
8.2. Erika Luana Lima Durans (14.156/OAB-MA), representando a Prefeitura Municipal de Bom
Lugar - MA.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (Fnde) em desfavor do Sr. Antônio Marcos Bezerra
Miranda, ex-Prefeito Municipal de Bom Lugar/MA, em razão de irregularidades na execução dos
recursos repassados ao município, no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do
Escolar - Pnate, no exercício de 2006,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1ª Câmara,
ante as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. julgar irregulares as contas do responsável Sr. Antônio Marcos Bezerra Miranda, ex-Prefeito
do Município de Bom Lugar/MA (gestão 2005-2008), com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso
III, alínea “c”, 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1º inciso I, 209, inciso III, 210
e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, e condená-lo ao pagamento das importâncias a seguir
especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante este Tribunal
(art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizadas monetariamente e acrescidas de
juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma da
legislação em vigor:
Data de
Valor
Ocorrência
(R$)
11/4/2006
18.492,05
12/4/2006
18.492,05
4/7/2006
18.492,05
28/7/2006
18.492,05
4/10/2006
18.492,05
3/11/2006
18.492,05
5/12/2006
18.492,05
18/12/200
18.492,09
6

9.2. 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
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9.3. encaminhar cópia deste Acórdão à 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.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5358-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de
Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral

GRUPO II – CLASSE V – 1ª Câmara
TC 031.749/2019-4
Natureza: Pensão Militar.
Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica.
Interessadas: Conceição Apparecida Prata, CPF 699.900.341-68; Estefânia do Carmo Bugarin,
CPF 054.169.187-21; Geni Câmara Ribeiro, CPF 025.144.284-59; Laura Catarina Costa dos Santos,
CPF 011.210.300-68; Leny Gomes Souza, CPF 143.631.778-96; Lourdes Aurelina de Souza, CPF
079.202.227-02; Marialba de Lima Mendes, CPF 007.989.692-88; Nadir Molina Espíndola, CPF
217.742.068-70; Odalea Tristão Sotto, CPF 765.744.237-91; Wanda Martins Araújo, CPF
535.256.555-68.
Representação legal: não há.
SUMÁRIO: PENSÃO MILITAR. ATOS PREJUDICADOS, EM FUNÇÃO
EXAURIMENTO DE SEUS EFEITOS FINANCEIROS ANTES DA APRECIAÇÃO.

DO

RELATÓRIO
Cuidam os autos de 10 (dez) atos de pensão militar, submetidos à apreciação deste Tribunal para
fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos esses
cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2º e 4º
da Instrução Normativa TCU 78/2018.
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2.
A unidade técnica, ao analisar os fundamentos legais das concessões bem como as
informações prestadas pelo órgão do controle interno, lavrou a instrução constante da peça 13, adiante
parcialmente transcrita, com eventuais ajustes de forma:
“INTRODUÇÃO
1. Trata-se de atos de pensão militar, 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 AERONÁUTICA
(VINCULADOR).
2.2. Unidade cadastradora: MINISTÉRIO DA DEFESA – COMANDO DA AERONÁUTICA
(VINCULADOR).
2.3. Subunidade cadastradora: DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL – SDIP.
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 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 e-Pessoal, 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 e-Pessoal, bem como nos espelhos dos atos contemplados por esta instrução.
Exame das Constatações
9.
Ato: 37357/2017 – Interessado: RUY TEIXEIRA DOS SANTOS – CPF: 014.101.30010
9.1. Beneficiário: LAURA CATARINA COSTA DOS SANTOS – CPF: 011.210.300-68 –
Cônjuge
9.2. Parecer do Controle Interno: considerar o ato Legal.
9.3. Constatação e análise:
9.3.1. Perda de objeto ‘Sisobi (beneficiários falecidos)’.
a. Justificativa do Gestor de Pessoal: Não há. Verificação efetuada no âmbito do TCU.
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b. Análise do Controle Interno: Não há. Verificação efetuada no âmbito do TCU.
9.4. O detalhamento da inconsistência acima elencada encontra-se no anexo II dessa instrução.
9.5. Encaminhamento do ato:
9.5.1. Considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de Pensão militar de RUY
TEIXEIRA DOS SANTOS, 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.
10. Ato: 80749/2018 – Interessado: FELISBERTO PRATA NETO – CPF: 000.578.431-04
10.1. Beneficiário: CONCEICAO APPARECIDA PRATA – CPF: 699.900.341-68 – Cônjuge
10.2. Parecer do Controle Interno: considerar o ato Legal.
10.3. Por intermédio de análises realizadas por esta Unidade Técnica no presente ato, não se
constatou irregularidade que obste a chancela pela legalidade.
10.4. Encaminhamento do ato:
10.4.1. Considerar LEGAL e conceder registro do ato de FELISBERTO PRATA NETO.
11. Ato: 83785/2018 – Interessado: MOACIR DA SILVA RIBEIRO – CPF: 018.880.646-68
11.1. Beneficiário: GENI CAMARA RIBEIRO – CPF: 025.144.284-59 – Cônjuge
11.2. Parecer do Controle Interno: considerar o ato Legal.
11.3. Por intermédio de análises realizadas por esta Unidade Técnica no presente ato, não se
constatou irregularidade que obste a chancela pela legalidade.
11.4. Encaminhamento do ato:
11.4.1. Considerar LEGAL e conceder registro do ato de MOACIR DA SILVA RIBEIRO.
12. Ato: 84612/2018 – Interessado: EPITACIO DA ROCHA BUGARIN – CPF:
067.737.707-00
12.1. Beneficiário: ESTEFANIA DO CARMO BUGARIN – CPF: 054.169.187-21 – Cônjuge
12.2. Parecer do Controle Interno: considerar o ato Legal.
12.3. Por intermédio de análises realizadas por esta Unidade Técnica no presente ato, não se
constatou irregularidade que obste a chancela pela legalidade.
12.4. Encaminhamento do ato:
12.4.1. Considerar LEGAL e conceder registro do ato de EPITACIO DA ROCHA BUGARIN.
13. Ato: 86664/2018 – Interessado: JOSE SOTTO – CPF: 200.689.057-34
13.1. Beneficiário: ODALEA TRISTAO SOTTO – CPF: 765.744.237-91 – Cônjuge
13.2. Parecer do Controle Interno: considerar o ato Legal.
13.3. Por intermédio de análises realizadas por esta Unidade Técnica no presente ato, não se
constatou irregularidade que obste a chancela pela legalidade.
13.4. Encaminhamento do ato:
13.4.1. Considerar LEGAL e conceder registro do ato de JOSE SOTTO.
14. Ato: 89980/2018 – Interessado: ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA – CPF:
056.607.347-15
14.1. Beneficiário: LOURDES AURELINA DE SOUZA – CPF: 079.202.227-02 – Cônjuge
14.2. Parecer do Controle Interno: considerar o ato Legal.
14.3. Por intermédio de análises realizadas por esta Unidade Técnica no presente ato, não se
constatou irregularidade que obste a chancela pela legalidade.
14.4. Encaminhamento do ato:
14.4.1. Considerar LEGAL e conceder registro do ato de ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA.
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15. Ato: 90459/2018 – Interessado: JOSE DE ALMEIDA ARAUJO FILHO – CPF:
020.636.975-15
15.1. Beneficiário: WANDA MARTINS ARAUJO – CPF: 535.256.555-68 – Cônjuge
15.2. Parecer do Controle Interno: considerar o ato Legal.
15.3. Por intermédio de análises realizadas por esta Unidade Técnica no presente ato, não se
constatou irregularidade que obste a chancela pela legalidade.
15.4. Encaminhamento do ato:
15.4.1. Considerar LEGAL e conceder registro do ato de JOSE DE ALMEIDA ARAUJO
FILHO.
16. Ato: 93653/2018 – Interessado: WALTER DE SOUZA MENDES – CPF: 002.663.10249
16.1. Beneficiário: MARIALBA DE LIMA MENDES – CPF: 007.989.692-88 – Cônjuge
16.2. Parecer do Controle Interno: considerar o ato Legal.
16.3. Por intermédio de análises realizadas por esta Unidade Técnica no presente ato, não se
constatou irregularidade que obste a chancela pela legalidade.
16.4. Encaminhamento do ato:
16.4.1. Considerar LEGAL e conceder registro do ato de WALTER DE SOUZA MENDES.
17. Ato: 96230/2018 – Interessado: ALVARO JORAS ESPINDOLA – CPF: 132.605.028-15
17.1. Beneficiário: NADIR MOLINA ESPINDOLA – CPF: 217.742.068-70 – Cônjuge
17.2. Parecer do Controle Interno: considerar o ato Legal.
17.3. Por intermédio de análises realizadas por esta Unidade Técnica no presente ato, não se
constatou irregularidade que obste a chancela pela legalidade.
17.4. Encaminhamento do ato:
17.4.1. Considerar LEGAL e conceder registro do ato de ALVARO JORAS ESPINDOLA.
18. Ato: 4271/2019 – Interessado: CICERO DE CASTRO SOUZA – CPF: 111.592.438-91
18.1. Beneficiário: LENY GOMES SOUZA – CPF: 143.631.778-96 – Cônjuge
18.2. Parecer do Controle Interno: considerar o ato Legal.
18.3. Por intermédio de análises realizadas por esta Unidade Técnica no presente ato, não se
constatou irregularidade que obste a chancela pela legalidade.
18.4. Encaminhamento do ato:
18.4.1. Considerar LEGAL e conceder registro do ato de CICERO DE CASTRO SOUZA.
CONCLUSÃO
19. A abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam convicção de
que os atos 89980/2018, 90459/2018, 83785/2018, 86664/2018, 80749/2018, 93653/2018,
96230/2018, 4271/2019 e 84612/2018 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.
20. A abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam convicção de
que o ato 37357/2017 pode ser considerado prejudicado por perda de objeto, nos termos do art. 260, §
5º do Regimento Interno do TCU.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
21. 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:
21.1. Considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de Pensão militar de RUY
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TEIXEIRA DOS SANTOS, 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.
21.2. Considerar LEGAIS e conceder o registro dos atos de ANTONIO RODRIGUES DE
SOUZA, JOSE DE ALMEIDA ARAUJO FILHO, MOACIR DA SILVA RIBEIRO, JOSE SOTTO,
FELISBERTO PRATA NETO, WALTER DE SOUZA MENDES, ALVARO JORAS ESPINDOLA,
CICERO DE CASTRO SOUZA e EPITACIO DA ROCHA BUGARIN.’
3.
Em seu pronunciamento regimental, no entanto, o Ministério Público junto a esta Casa,
neste ato representado pela Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva, apresentou
posicionamento parcialmente divergente (peça 15):
“Esta representante do Ministério Público de Contas coloca-se de acordo com a proposição
firmada pela Secretaria de Fiscalização de Pessoal – Sefip – às peças n.ºs 13 e 14, exceto em relação ao
ato de peça nº 7.
Quanto ao benefício deixado pelo instituidor Antonio Rodrigues de Souza (CPF nº 056.607.34715), opinamos por que a Sefip verifique se a pensão militar de peça nº 7 enquadra-se no novo
entendimento firmado pelo Acórdão nº 2225/2019 – Plenário, cuja ementa transcrevemos:
‘SUMÁRIO: 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’.”
É o relatório.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Cuidam os autos de 10 (dez) atos de pensão militar, submetidos à apreciação deste
Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos
esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts.
2º e 4º da Instrução Normativa TCU 78/2018.
2.
No que tange, especificamente, à pensão instituída por Antonio Rodrigues de Souza em
favor de sua viúva Lourdes Aurelina de Souza (peça 7), concordo, em princípio, com a sinalização da
representante do Parquet especializado quanto à existência de ilegalidade.
3.
No caso, o instituidor do benefício (que detinha a graduação de 1º Sargento), após passar
para a reserva fazendo jus a proventos calculados com grau hierárquico imediato (Suboficial), em
função de contar com mais de 30 anos de serviço ativo, foi reformado devido a atingir a idade-limite
de permanência na reserva remunerada. Em momento posterior, em razão de vir a ser acometido de
doença especificada, foi-lhe conferida melhoria da reforma com o grau hierárquico superior (2º
Tenente). Quando da instituição da pensão ora examinada, ainda se considerou o direito da pensionista
a um posto acima (1º Tenente), tendo em vista, segundo consta do ato 89980/2018, que o militar
haveria contribuído para tanto.
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4.
Consoante alerta a representante do MP/TCU, no entanto, a concessão em tela contraria o
entendimento explicitado no Acórdão 2225/2019 – TCU – Plenário, Relator Ministro Benjamin
Zymler, no que se refere à melhoria concedida ao então militar já reformado.
5.
Contudo, presente a constatação, a partir de consulta ao Sisobi, de que a Sra. Loudes
Aurelina de Souza faleceu em 2/4/2017 (peça 16), configura-se a hipótese de aplicação do art. 260, §
5º, do Regimento Interno desta Casa, no sentido de considerar tal ato prejudicado por perda de objeto.
6.
O exame da crítica realizada pelo Sisac (peça 13, p. 6/10) e a consulta aos sistemas de atos
e processos deste Tribunal permitiram a identificação de duplicidade de ato de pensão militar instituída
pelo Sr. Antonio Rodrigues de Souza. Ao que tudo indica, o Comando da Aeronáutica emitiu um ato
distinto para as filhas do ex-militar, registrado sob o nº 89983/2018, e outro para sua viúva, ora
analisado, em ambos os casos contemplando a totalidade do benefício. Aquele ato foi autuado no TC012.438/2019-7, vindo a ser apreciado pela legalidade, com autorização para registro, por intermédio
do Acórdão 4460/2019 – TCU – 2ª Câmara, Relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho.
7.
A questão da duplicidade do ato, que necessitaria ser sanada, findou por ser resolvida com
a perda de objeto do ato 89980/2018, ora examinado.
8.
Aliás, a duplicidade de atos, de modo similar à mencionada acima, também foi identificada
em relação aos instituidores:
a) Felisberto Prata Neto (ato 80752/2018, autuado no TC-012.384/2019-4, e apreciado
pela legalidade, com autorização para registro, por meio do Acórdão 5521/2019 – TCU – 2ª Câmara,
Relator Ministro Augusto Nardes);
b) Moacyr da Silva Ribeiro e Epitácio da Rocha Bugarin, respectivamente, nos atos nºs
83873/2018 e 84664/2018, ambos autuados no TC-012.386/2019-7, e apreciados pela legalidade, com
autorização para registro, por meio do Acórdão 6329/2019 – TCU – 1ª Câmara, Relator Ministro
Bruno Dantas;
c) José Sotto (ato 86667/2018, autuado no TC-012.393/2019-3, e apreciado pela
legalidade, por meio do Acórdão 4969/2019 – TCU – 2ª Câmara, Relator Ministro-Substituto André de
Carvalho);
d) José de Almeida Araújo Filho e Walter de Souza Mendes, respectivamente, nos atos
90472/2018 e 93656/2018, autuados no TC-012.439/2019-3, e apreciado pela legalidade, por meio do
Acórdão 5753/2019 – TCU – 1ª Câmara, de minha relatoria); e
e) Álvaro Joras Espindola (ato 96252/2018, ainda não autuado) e Cicero de Castro Souza
(ato 3380/2019, ainda não autuado).
9.
Igualmente nesses casos, contudo, a questão da replicação dos atos restou sanada pela
perda de objeto dos atos 80749/2018, 83785/2018, 84612/2018, 86664/2018, 90459/2018, 93653/2018,
96230/2018 e 4271/2019, ora examinados, tendo em vista o falecimento de suas beneficiárias
(peças 17 a 24).
10. Por fim, igualmente em relação ao ato de pensão instituído pelo Sr. Ruy Teixeira dos
Santos (ato 373357/2017, peça 2), a consulta ao Sisobi que nessa oportunidade anexei à peça 25,
permitiu confirmar-se a perda de seu objeto, dado o falecimento de sua beneficiária, informação essa
também alertada pela unidade técnica em sua instrução (peça 13, p. 3 e 5).
11. Em relação a todos os atos de pensão militar constantes deste feito, portanto, identificou-se
a cessação de seus efeitos financeiros antes da apreciação por este Tribunal. Configurada, então, a
hipótese de aplicação do art. 260, § 5º, do Regimento Interno desta Casa, no sentido de considerar tais
atos (peças 2 a 11) prejudicados por perda de objeto.
Diante do exposto, manifesto-me por que o Tribunal aprove o Acórdão que ora submeto à
deliberação deste Colegiado.
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ACÓRDÃO Nº 5359/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo TC 031.749/2019-4.
2. Grupo: II – Classe: V – Assunto: Pensão Militar.
3. Interessadas: Conceição Apparecida Prata, CPF 699.900.341-68; Estefânia do Carmo Bugarin,
CPF 054.169.187-21; Geni Câmara Ribeiro, CPF 025.144.284-59; Laura Catarina Costa dos Santos,
CPF 011.210.300-68; Leny Gomes Souza, CPF 143.631.778-96; Lourdes Aurelina de Souza, CPF
079.202.227-02; Marialba de Lima Mendes, CPF 007.989.692-88; Nadir Molina Espíndola, CPF
217.742.068-70; Odalea Tristão Sotto, CPF 765.744.237-91; Wanda Martins Araújo, CPF
535.256.555-68.
4. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica.
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip.
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de 10 (dez) atos de Pensão Militar, submetidos à
apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição
Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema ePessoal, na forma dos arts. 2º e 4º da Instrução Normativa TCU 78/2018,
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara,
diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, ambos
da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em:
9.1. considerar, com fundamento no art. 260, § 5º, do Regimento Interno deste Tribunal,
prejudicados os atos nºs 37357/2017, 80749/2018, 83785/2018, 84612/2018, 86664/2018, 89980/2018,
90459/2018, 93653/2018, 96230/2018 e 4271/2019 (peças 2 a 11), atinentes às pensões militares em
favor de Laura Catarina Costa dos Santos, Conceição Apparecida Prata, Geni Câmara Ribeiro,
Estefânia do Carmo Bugarin, Odalea Tristão Sotto, Lourdes Aurelina de Souza, Wanda Martins
Araújo, Marialba de Lima Mendes, Nadir Molina Espindola e Leny Gomes Souza, tendo em vista a
perda de seus objetos;
9.2. autorizar o arquivamento destes autos, assim que cumpridos os termos deste Acórdão.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5359-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de
Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI
Relator
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Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral

GRUPO I – CLASSE II – 1ª CÂMARA
TC 032.585/2017-9
Natureza: Tomada de Contas Especial
Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Curuçá/PA
Responsável: Fernando Alberto Cabral da Cruz, ex-Prefeito (CPF 123.709.592-15)
Representação legal: não há
SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONVÊNIO. CONSTRUÇÃO DE
ESTRADAS VICINAIS. OBRA EXECUTADA. REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ESPÉCIE.
DILIGÊNCIAS. CITAÇÃO. REVELIA. ESTABELECIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE
EM PARTE DOS PAGAMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO E DA REGULAR
APLICAÇÃO DOS RECURSOS NOS DEMAIS CASOS. CONTAS IRREGULARES. DÉBITO.
MULTA.
RELATÓRIO
Adoto, como relatório, a instrução elaborada pela Secex/TCE, que contou com a anuência
dos dirigentes da unidade e do MP/TCU (peças 92/95).
1.
“Trata-se de TCE instaurada pelo INCRA em desfavor do Sr. Fernando Alberto Cabral da
Cruz, Ex-Prefeito Municipal de Curuçá/PA (gestão 2009-2012), em razão da não aprovação da
prestação de contas final do convênio n. 708.845/2009 (peça 2, p.67-85), firmado em 19/11/2009 pelo
Instituto e a Prefeitura Municipal de Curuçá/PA. O ajuste tinha por objeto a execução de obras de
complementação de 55,20 km de estradas vicinais, localizadas na Reserva Extrativista Mãe Grande de
Curuçá, no município de Curuçá, no estado do Pará, em área vinculada ao Programa Nacional de
Reforma Agrária.
HISTÓRICO
2.
O convênio (peça 2, p.67-85) foi firmado pelo valor de R$ 1.109.478,60, sendo R$
998.530,74 recursos federais e R$ 110.947,86 a contrapartida. Em 2010, foi celebrado Termo Aditivo
(peça 2, p.83-85) com aporte adicional de R$ 275.180,67 para conclusão das obras, perfazendo a verba
federal R$ 1.273.711,41. A vigência foi fixada inicialmente em 210 dias, porém, em função de atraso
nos repasses, o ajuste foi prorrogado de ofício até 24/3/2012. Os recursos da União foram liberados
mediante as Ordens Bancárias 2010OB800534, 2010OB801004, 2010OB802602, 2010OB803565 e
2011OB801109, de 22/3/2010, 7/5/2010, 15/9/2010, 23/11/2010 e 20/7/2011, respectivamente, nos
valores de R$ 333.509,33, R$ 341.891,42, R$ 226.478,84, R$ 96.651,15 e R$ 275.180,67 (peça 2,
p.87-95).
3.
O objeto foi fiscalizado consoante Relatórios de Fiscalização de 16/2/2012 e 31/12/2012
(peça 2, p. 103-115 e 117-121), além de Relatório Final de Vistoria Técnica de 28/3/2014 (peça 2,
p.123-125), certificando o INCRA 100% das obras concluídas, encontrando-se as estradas vicinais
dentro dos padrões e normas técnicas exigidos. Em que pese o exposto, foram apontadas
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inconsistências na prestação de contas, sendo solicitadas providências. Em 5/5/2014 foi elaborado pelo
INCRA Parecer Financeiro sem número (peça 2, p. 131-135) retratando pendências, apresentando a
Prefeita sucessora providências legais adotadas pelo município contra o responsável (representação por
atos de improbidade administrativa com ressarcimento aos cofres públicos e pedido liminar, conforme
peça 2, p.137-197).
4.
Em 11/4/2016 o INCRA expediu o Parecer n. 006 de 11/4/2016 (peça 2, p.219-229), não
aprovando a prestação de contas final do convênio, devido à falta de publicação no DOU do extrato de
termo aditivo do contrato, falta de documentação relativa à licitação, falta de integralização da
contrapartida, não recolhimento de saldo do convênio, ausência de recolhimento de tributos, falta de
identificação do convênio e falta de atesto em notas fiscais inseridas no SICONV, além de falhas
registradas em relatórios de prestação de contas. No que tange aos resultados, o Instituto confirmou a
execução de 100% do objeto, com base na vistoria realizada em 2014 e fotografias (peça 2, p.123125). Consta que o INCRA publicou edital de notificação do responsável em 29/5/2017 (peça 2,
p.231), de modo a apresentar alegações de defesa e/ou recolher o valor devido.
5.
O Relatório de TCE à peça 2, p. 253-273 concluiu pela impugnação total da verba
repassada (R$ 1.273.711,41), sob responsabilidade do Sr. Fernando Alberto Cabral da Cruz, ExPrefeito Municipal de Curuçá/PA. O Relatório de Auditoria n. 40/2017 da Controladoria Geral da
União (peça 2, p 284-286) chegou às mesmas conclusões. Após serem emitidos o Certificado de
Auditoria, o Parecer do Dirigente de Controle Interno e o Pronunciamento Ministerial (peça 2, p.287293), o processo foi remetido a este Tribunal.
6.
Em análise à peça 5, a SECEX/TCE, diante do previsto no art. 212 do RI/TCU, c/c art. 5º
da IN-TCU 71/2012, propôs, desde logo, o arquivamento da TCE, sem julgamento de mérito, por
ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular, considerando a análise da execução
físico-financeira, realizada mediante documentos de prestação de contas no SICONV. De acordo com
o entendimento, as ocorrências registradas pelo INCRA no Parecer Financeiro n. 006/2016 (peça 2, p.
219-229), poderiam ser caracterizadas como impropriedades formais, não tendo o condão de ensejar a
devolução integral dos recursos. Por outra via, confirmou-se a existência de outros processos de TCE
(em aberto) contra o responsável, como o TC 004.655/2017-6, TC 000.723/2018-5, TC 028.031/20164, TC 006.625/2017-7 e TC 003.789/2017-9, relativos a convênios, repasses e pagamentos do SUS.
7.
Feitas as considerações e submetido o processo ao MPTCU, para posterior pronunciamento
do Relator, o Parquet especializado ressaltou à peça 8 que os documentos referentes à prestação de
contas, consultados pelo INCRA e pela SECEX/TCE no SICONV não constavam dos autos, sendo
que, a partir da simples leitura do Parecer financeiro do INCRA, tendo em vista o registro de
impropriedades relacionadas a notas fiscais e relatórios de prestação de contas, é possível inferir que o
nexo de causalidade entre os recursos do convênio e as despesas realizadas não restou adequadamente
comprovado, o que justificaria a impugnação das despesas nos moldes propostos pelo concedente
(peça 2, p. 229).
8.
Segundo manifestou o MP/TCU, a Unidade Técnica, ao defender posição contrária à do
tomador de contas, sugerindo o arquivamento da TCE, deveria ter juntado aos autos as cópias dos
documentos verificados e, ainda, detalhado melhor os procedimentos de análise realizados, a fim de
respaldar suas conclusões, prejudicando, a falta desses elementos, a emissão de parecer conclusivo.
Desse modo, o MP/TCU propôs, preliminarmente, o retorno dos autos à SECEX/TCE, a fim de que
apresentasse o detalhamento das análises empreendidas e juntasse aos autos cópias dos documentos
referentes a prestação de contas consultados no SICONV. Em Despacho à peça 9, o Ministro Relator
concordou com o entendimento, determinando providências.
9.
Diante do exposto, na instrução presente na peça 54 foi proposto:
a) realizar diligência, com fundamento nos arts. 10, § 1º, e 11 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 157 do
RI/TCU, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, para que, no prazo de 15
dias, sejam encaminhados os seguintes documentos / informações:
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a.1) Referente ao Convênio n. 708.845/2009 (peça 2, p.67-85), firmado em 19/11/2009 pelo
Instituto e a Prefeitura Municipal de Curuçá/PA, que tinha por objeto a execução de obras de
complementação de 55,20 km de estradas vicinais, localizadas na Reserva Extrativista Mãe Grande de
Curuçá, no município de Curuçá, no estado do Pará, em área vinculada ao Programa Nacional de
Reforma Agrária, informar se foram apresentadas justificativas pela Prefeitura Municipal de
Curuçá/PA, para a celebração de Termo Aditivo no valor de R$ 275.180,67 em 2011, e se foi efetuada
análise para concessão, considerando a falta de publicação no DOU do extrato do termo aditivo ao
convênio, além da não localização no processo do contrato, aditivo ao contrato, e suas publicações no
DOU (contrato da Prefeitura Municipal de Curuçá/PA e empresa CGS Comércio Transporte e
Serviços de Construção Ltda.), enviando toda a documentação acerca da celebração do aditivo,
repasses, saques, pagamentos e execução físico-financeira, inclusive, se existem documentos de
medição de obra (desde o início da execução) que justifiquem os pagamentos do aditivo ao convênio;
b) realizar diligência, com fundamento nos arts. 10, § 1º, e 11 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 157 do
RI/TCU, ao Banco do Brasil, para que, no prazo de 15 dias, sejam encaminhados os seguintes
documentos / informações:
b.1) Referente aos recursos vinculados ao Convênio n. 708.845/2009 (peça 2, p.67-85), firmado
em 19/11/2009 pelo INCRA e a Prefeitura Municipal de Curuçá/PA, que tinha por objeto a execução
de obras de complementação de 55,20 km de estradas vicinais, localizadas na Reserva Extrativista Mãe
Grande de Curuçá, no município de Curuçá, no estado do Pará, em área vinculada ao Programa
Nacional de Reforma Agrária, que envie cópias de extratos da conta vinculada ao Convênio (agência
2023 conta 13188-1), a partir do mês de julho de 2011, identificando se houve aplicação financeira a
partir do ingresso de R$ 275.180,67 no dia 29/7/2011, ou se foram efetuados saques, transferências,
resgates ou pagamentos de quaisquer espécie, identificando o destino dos recursos, e se foi depositado
qualquer novo valor a partir desta data, considerando informação deste Tribunal de saques em julho de
2011 e recursos utilizados no mês de março de 2012.
10. Adicionalmente, o Diretor da Secex/D3 propôs, (peça 55)
a) seja feita a citação do responsável, nos moldes usualmente utilizados na Secex-TCE,
utilizando-se os seguintes textos:
Irregularidade: não comprovação da boa e regular utilização dos recursos públicos objeto
do Convênio n. 708.845/2009 (peça 2, p.67-85), firmado em 19/11/2009 pelo Instituto e a Prefeitura
Municipal de Curuçá/PA, tendo por objeto a execução de obras de complementação de 55,20 km de
estradas vicinais, localizadas na Reserva Extrativista Mãe Grande de Curuçá, no município de Curuçá,
no estado do Pará, em área vinculada ao Programa Nacional de Reforma Agrária, com relação às Notas
Fiscais 13, 20, 83, 112 e 167, no valores, respectivamente, de
R$ 64.258,48, R$ 43.100,00, R$ 34.000,00, R$ 20.000,00 e R$ 222.180,67, seja por ausência de
vínculo entre os documentos de liquidação e o convênio (falta de menção, nos documentos, ao
convênio), seja por ausência de vínculo entre os recursos da conta do convênio e o pagamento, tendo
em vista o saque dos recursos em espécie;
Débito: 30/12/2010 – R$ 64.258,48; 25/1/2011 – R$ 43.100,00; 29/7/2011 – R$ 34.000,00;
22/3/2012 – R$ 222.180,67; 21/10/2011 – R$ 20.000,00;
Dispositivos violados: 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; art.
39, inciso IV, da Portaria Interministerial 127/2008; Cláusula sexta, parágrafo terceiro, do termo do
convênio; Acórdão 771/2010-TCU-Plenário; Acórdão 6098/2017 – Primeira Câmara;
Conduta: deixar de inserir nas Notas Fiscais 20, 83 e 112 o carimbo vinculando a as
referidas notas fiscais ao Convênio n. 708.845/2009; sacar em espécie os recursos que seriam
destinados ao pagamento dos serviços relativos às Notas Fiscais 13, 20, 83, 112 e 167;
Nexo de causalidade: a ausência de vínculo entre Notas Fiscais 20, 83 e 112 e o convênio
impediu a comprovação do nexo entre os recursos e o objeto do convênio, resultando em presunção de
dano ao Erário; o saque em espécie, contra a conta de convênio, dos recursos que seriam destinados ao
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pagamento dos serviços relativos às Notas Fiscais 13, 20, 83, 112 e 167 impediu o estabelecimento do
nexo de causalidade entre os saques realizados e a execução do objeto pactuado, prejudicando a
comprovação do regular emprego dos recursos públicos e, consequentemente, resultando na presunção
de dano ao Erário;
Culpabilidade: os atos acima são reprováveis, tendo em vista que o responsável, na
condição de gestor do convênio, deveria ter ciência da obrigação de comprovar o vínculo entre os
recursos federais e os pagamentos do objeto conveniado, sendo exigível, assim, as seguintes condutas
diversas: apor o carimbo do convênio em todas as notas fiscais e realizar os pagamentos por meio de
transferências bancárias.
b) sejam efetuadas as diligências sugeridas pelo Auditor, tendo em vista que, por ocasião
da análise das alegações de defesa, poderão ser úteis ao exame dos fatos.
11. Em cumprimento ao pronunciamento da unidade (peça 8), foram efetuadas as citações do
responsável, nos moldes adiante:
a)
Fernando Alberto Cabral da Cruz
b)
Comunicação: Ofício 5878/2019-Seproc-peça 76
Data da Expedição: 8/10/2019
Devolvido sob a rubrica “não procurado”
Origem do endereço: Sistemas Corporativos do TCU
Comunicação: Ofício 15.612/2019-Seproc-peça 79
Data da Expedição:13/1/2020
Devolvido sob a rubrica “não procurado”
Origem do endereço: Receita Federal
Comunicação: Ofício 9.343/2020 – Seproc peça 82
Data da Expedição: 30/3/2020
Ciência em 7/4/2020, peça 85
Origem do endereço: Sistema CNPJ – Receita Federal – (empresa na
qual o responsável é o representante legal)
Comunicação: Ofício 9344/2020-Seproc-peça 83
Data da Expedição: 30/3/2020
Devolvido sob a rubrica “não procurado”
Origem do endereço: RENACH
Comunicação: Ofício 9345/2020-Seproc-peça 84
Data da Expedição:30/3/2020
Devolvido sob a rubrica “não procurado”
Origem do endereço: RENACH
Comunicação: Edital 1172/2020-TCU-Seproc
Edital realizado dia 27/7/2020, (peça 89)
Edital publicado no Diário Oficial da União de 13/8/2020, (peça 90)
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12. Conforme Despacho de Conclusão das Comunicações Processuais (peça 40), as
providências inerentes às comunicações processuais foram concluídas. Transcorrido o prazo
regimental, o responsável Fernando Alberto Cabral da Cruz (CPF 123.709.592-15), permaneceu
silente, devendo ser considerados revel, nos termos do art. 12, §3º, da Lei 8.443/1992.
EXAME TÉCNICO
Da validade das notificações:
13. 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.
(...)

14. 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.
15. 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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16. 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.

Da revelia do responsável, Fernando Alberto Cabral da Cruz (CPF 123.709.592-15)
17. No caso vertente, tentou-se notificar o Sr. Fernando Alberto Cabral da Cruz (CPF
123.709.592-15), no endereço constante na base de dados da Receita Federal, nos Sistemas
Corporativos do TCU, e no RENACH sem sucesso. Em seguida ele foi notificado no endereço obtido
no do Sistema CNPJ da Receita Federal, referente a empresa que ele é o representante legal.
Adicionalmente foi realizada a citação por intermédio de edital publicado no Diário Oficial da União,
conforme se verifica a seguir:
Comunicação: Edital 1172/2020-TCU-Seproc. Edital realizado dia 27/7/2020, (peça 89). Edital
publicado no Diário Oficial da União de 13/8/2020, (peça 90)
18. 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 (Acórdãos 1009/2018 TCU - Plenário, Relator: BRUNO DANTAS; 2369/2013 - TCU - Plenário, Relator: BENJAMIN
ZYMLER e 2449/2013 - TCU - Plenário, Relator: BENJAMIN ZYMLER). Dessa forma, a avaliação
da responsabilidade do agente não pode prescindir da prova existente no processo ou para ele carreada.
19. Ao não apresentar sua defesa, os responsáveis deixaram 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.”
20.. Mesmo as alegações de defesa não sendo apresentadas, considerando o princípio da
verdade real que rege esta Corte, procurou-se buscar, em manifestações das responsáveis na fase
interna desta Tomada de Contas Especial, se havia algum argumento que pudesse ser aproveitado a seu
favor, fato não observado.
21. Dessa forma, o responsável, Fernando Alberto Cabral da Cruz (CPF 123.709.592-15), deve
ser considerado revel nos termos do art. 12, §3º, da Lei 8.443/1992.
Da diligência ao INCRA.
22. A diligência ao Incra foi realizada por intermédio do oficio 0331/2019- Secex/TCE, de
5/2/2019, presente na peça 57. Em resposta vieram aos autos os documentos presentes na peça 73, bem
como o conteúdo do CD encaminhado, baixado para a aba itens não digitalizáveis.
23. Analisando-se tais documentos, verifica-se que o seu conteúdo não acrescenta informações
relevantes quanto a análise de mérito do presente processo. No que se refere às Notas Fiscais 20, 83 e
112, as quais não há indicação do número do convênio em qualquer dos documentos relativos à
liquidação da despesa, não foi apresentada qualquer informação que viesse a retificar tal
posicionamento.
Da diligencia ao Banco do Brasil
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24. A diligência ao Banco do Brasil foi realizada por intermédio do ofício Secex/TCE
0332/2019, de 5/2/2019, presente na peça 58. Em resposta o Banco do Brasil encaminhou os
documentos presentes nas peças 63 – 72.
25. Do conteúdo de tais documentos verificam-se os seguintes fatos:
a)
em 21/10/2011 foi realizado o pagamento à CGS Engenharia Ltda. no valor de R$
20.000,00 por intermédio de valor em espécie, (peça 67, p. 1);
b)
em 22/3/2012 foram realizados pagamentos à CGS Engenharia Ltda., nos valores de R$
40.191,00; 16.911,15 e R$ 15.651,36, por intermédio de valor em espécie, (peça 68, p. 1);
c)
em 29/7/2011 foi realizado o pagamento à CGS Engenharia Ltda. no valor de R$
34.000,00 por intermédio de valor em espécie, (peça 69, p. 2);
d)
em 29/7/2011 foram realizados 5 saques contra recibo de R$ 44.000,00 e um de R$
34.000,00, (peça 65, p. 1).
e)
em 22/3/2012 foi realizado um saque contra recibo no valor de R$ 222.180,67, (peça
65, p. 9).
26. Analisando-se os documentos obtidos junto ao Banco do Brasil, verifica-se que os mesmos
demonstram as compatibilidades dos pagamentos de totalizando R$ 72.753,51 em 22/3/2012 (dos R$
220.180,67 da nota fiscal 167); R$ 20.000,00 em 21/10/2011, da nota fiscal 112 e R$ 34.000,00 em
29/7/2011, da nota fiscal 83. Assim, não ficou demonstrada a compatibilidade quanto a parcela de R$
147.427,16 dos R$ 220.180,67 da nota fiscal 167; R$ 64.258,48 de 30/12/2010 da nota fiscal 13 e R$
43.100,00 de 25/1/2011, da nota fiscal 20.
27. Assim, quanto as notas fiscais 83 e 112, as quais motivaram a citação também por ausência
de vínculo entre os documentos de liquidação e o convênio (falta de menção, nos documentos, ao
convênio), consideramos comprovado o nexo de causalidade, face a compatibilidade dos documentos
obtidos nos extratos bancários.
28. Já quanto ao saque em espécie, é farta a jurisprudência deste Tribunal que o saque em
espécie, sem demais comprovações respectivas, impede o estabelecimento do nexo de causalidade
entre os saques e a execução do objeto pactuado, dentre as quais destacamos as seguintes:
O saque em espécie, contra a conta de convênio, impede o estabelecimento do nexo de causalidade entre
os saques realizados e a execução do objeto pactuado, prejudicando a comprovação do regular emprego dos
recursos públicos. (Acórdão 771/2010-Plenário – Relator: AUGUSTO SHERMAN).
A movimentação financeira de recursos de convênio por meio de saques em espécie constitui afronta a
norma regulamentar (IN STN 1/1997, art. 20) , pois não permite estabelecer o nexo de causalidade entre a
despesa e os recursos advindos do ajuste. (Acórdão 53/2007 – Primeira Câmara – Relator: MARCOS
BENQUERER
O saque efetuado diretamente no caixa, mediante endosso de cheque nominal à prefeitura, para
pagamento em espécie, além de contrariar as normas específicas, impossibilita a identificação do destino e,
consequentemente, do efetivo credor, impedindo o nexo causal entre o montante repassado e o objeto executado.
(Acórdão 1549/2008- Segunda Câmara – Relator: AUGUSTO SHERMAN).
O saque em dinheiro da conta específica de convênio impede nexo de causalidade entre recursos
repassados e objeto supostamente executado. (Acórdão 4206/2010 – Segunda Câmara – Relator: AUGUSTO
SHERMAN).
A emissão de cheque nominativo é condição essencial à comprovação da regular aplicação dos recursos
transferidos. O saque em conta corrente impossibilita a caracterização da pessoa física ou jurídica beneficiária
dos recursos e, consequentemente, a necessária correlação entre a aquisição do bem ou prestação do serviço e a
fonte de pagamento. (Acórdão 3712/2008 – Primeira Câmara – Relator: VALMIR CAMPELO.
A emissão de cheque nominativo é condição essencial à comprovação da regular aplicação dos recursos
transferidos. O saque em conta corrente impossibilita a caracterização da pessoa física ou jurídica beneficiária
dos recursos e, consequentemente, a necessária correlação entre a aquisição do bem ou prestação do serviço e a
fonte de pagamento. (Acórdão 2463/2013 – Plenário – Relatora: ANA ARRAES.
A emissão de cheque nominativo é condição essencial à comprovação da regular aplicação dos recursos
transferidos. O saque em conta corrente impossibilita a caracterização da pessoa física ou jurídica beneficiária
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dos recursos e, consequentemente, a necessária correlação entre a aquisição do bem ou prestação do serviço e a
fonte de pagamento. (Acordão 6886/2020 – Segunda Câmara – Relator: MARCOS BEMQUERER

29.

Cabe destacar que o responsável foi citado pela seguinte irregularidade:
não comprovação da boa e regular utilização dos recursos públicos objeto do Convênio n.
708.845/2009 (peça 2, p.67-85), firmado em 19/11/2009 pelo Instituto e a Prefeitura Municipal de
Curuçá/PA, tendo por objeto a execução de obras de complementação de 55,20 km de estradas
vicinais, localizadas na Reserva Extrativista Mãe Grande de Curuçá, no município de Curuçá, no
estado do Pará, em área vinculada ao Programa Nacional de Reforma Agrária, com relação às Notas
Fiscais 13, 20, 83, 112 e 167, no valores, respectivamente, de
R$ 64.258,48, R$ 43.100,00, R$ 34.000,00, R$ 20.000,00 e R$ 222.180,67, seja por ausência de
vínculo entre os documentos de liquidação e o convênio (falta de menção, nos documentos, ao
convênio), seja por ausência de vínculo entre os recursos da conta do convênio e o pagamento, tendo
em vista o saque dos recursos em espécie;
30. Tendo o responsável se mantido revel, não apresentou quaisquer argumentos que pudessem
vir a ser aproveitados a seu favor. Também não se encontraram elementos favoráveis ao responsável
na fase interna desta TCE. Adicionalmente, nas duas diligências realizadas não se obtiveram elementos
neste sentido. Pelo contrário os elementos obtidos junto ao Banco do Brasil ratificaram as
irregularidades.
31. Em consequência o responsável deve ter as suas contas julgadas irregulares, sendo
condenado ao pagamento do débito apurado nos autos e sendo-lhe aplicada ainda a multa prevista no
art. 57 da Lei 8.443/1992.
Da prescrição da pretensão punitiva
32. Quanto à pretensão punitiva do TCU, conforme Acórdão 1.441/2016-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 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 vigência do convênio
terminou em 24/3/2012, e o ato de ordenação da citação ocorreu em 12/11/2018 (peça 55).
CONCLUSÃO
34. Em face da análise promovida na seção “Exame Técnico”, verifica-se que as responsáveis
não lograram comprovar a boa e regular aplicação dos recursos. Ademais, inexistem nos autos
elementos que demonstrem a boa-fé das responsáveis ou a ocorrência de outras excludentes de
culpabilidade. Verifica-se também que não houve a prescrição da pretensão punitiva, conforme
análise já realizada.
35. Tendo em vista que não constam dos autos elementos que permitam reconhecer sua boa-fé,
devem as contas do Sr. Fernando Alberto Cabral da Cruz (CPF 123.709.592-15) serem julgadas
irregulares, nos termos do art. 202, § 6º, do RI/TCU, condenando-as ao débito apurado, atualizado
monetariamente e acrescido de juros de mora, nos termos do art. 202, §1º do RI/TCU, descontado o
valor eventualmente recolhido, e aplicando-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
36. Diante do exposto, submetemos os autos à consideração superior, propondo ao TCU:
a) considerar revel o Sr. Fernando Alberto Cabral da Cruz (CPF 123.709.592-15), 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, alínea “c”, § 2º, da
Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1º, inciso I, 209 e incisos III,
210, do Regimento Interno/TCU, as contas do responsável, Sr. Fernando Alberto Cabral da Cruz (CPF
123.709.592-15, 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
do efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o
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Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias
aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, nos termos do art. 23,
inciso III, alínea “a”, da Lei 8.443/1992;
DATA
VALOR
30/12/2
R$
010
64.258,48
25/1/20
R$
11
43.100,00
22/3/20
R$
12
147.427,16
c) aplicar ao responsável, Sr. Fernando Alberto Cabral da Cruz (CPF 123.709.592-15) a multa
prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, 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 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 as notificações, 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. 26 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 comprovarem 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 às 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 a ser prolatado, bem como do Relatório e do Voto que o
fundamentarem, à 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 Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas
cabíveis;
g) enviar cópia do Acórdão que vier a ser proferido ao Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária - INCRA, 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.”
É o relatório.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária (Incra), em desfavor do Sr. Fernando Alberto Cabral da Cruz, ex-Prefeito do
Município de Curuçá/PA (gestão 2009-2012), em decorrência da não aprovação da prestação de contas
final do Convênio 708.845/2009, que repassou à municipalidade o total de R$ 1.273.711,41 em
recursos federais no período de 22/3/2010 a 20/7/2011, com vistas à execução de obras de
complementação de 55,20 km de estradas vicinais, localizadas na Reserva Extrativista Mãe Grande de
Curuçá/PA.
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2.
Em fevereiro de 2014, a vistoria final realizada pela entidade concedente certificou que
100% das obras foram concluídas dentro dos padrões e normas técnicas exigidos (fls. 123/125-peça
02). Todavia, a prestação de contas foi reprovada pela área financeira devido à falta de identificação do
convênio e de atesto da Prefeitura em notas fiscais inseridas no Siconv, não publicação no DOU do
extrato do termo aditivo, ausência de documentação relativa à licitação, falta de integralização da
contrapartida, não recolhimento de saldos do convênio, ausência de recolhimento de tributos e outras
falhas registradas nos relatórios componentes da prestação de contas. Em consequência, o total de
recursos transferidos foi imputado como débito ao gestor.
3.
Diante das lacunas apontadas nas notas fiscais, esta Corte promoveu diligências ao Incra e
ao Banco do Brasil com o objetivo de verificar a existência de nexo de causalidade entre as obras e a
documentação constante da prestação de contas. As demais impropriedades foram consideradas pela
Secex/TCE como falhas formais ou de baixo impacto após a análise dos documentos extraídos do
Siconv (peças 54/56).
4.
Como resultado do exame da documentação de despesas reunida nos autos, a Secex/TCE
realizou a citação do ex-Prefeito Fernando Alberto Cabral da Cruz pela não comprovação da boa e
regular utilização dos recursos no tocante às Notas Fiscais 13, 20, 83, 112 e 167, no valores,
respectivamente, de R$ 64.258,48, R$ 43.100,00, R$ 34.000,00, R$ 20.000,00, e R$ 222.180,67, ante a
ausência de vínculo entre os documentos de liquidação e o convênio (falta de menção ao convênio) e a
ausência de vínculo entre os recursos da conta específica e o pagamento, tendo em vista o saque dos
recursos em espécie (peças 55, 89 e 90).
5.
Constatada a revelia do responsável, a unidade técnica deu prosseguimento à análise do
processo concluindo que:
a) havia compatibilidade na documentação de despesa referente aos seguintes pagamentos
efetuados em espécie:
a.1) R$ 72.753,51, de 22/3/2012 (valor incluído nos R$ 222.180,67 constantes da Nota
Fiscal 167);
a.2) R$ 20.000,00, de 21/10/2011 (Nota Fiscal 112);
a.3) R$ 34.000,00, de 29/7/2011 (Nota Fiscal 83);
b) não ficou demonstrada a compatibilidade nos documentos relativos aos valores sacados
em espécie, conforme a seguir:
b.1) R$ 147.427,16 (incluídos nos R$ 222.180,67 constantes da Nota Fiscal 167);
b.2) R$ 64.258,48, de 30/12/2010 (Nota Fiscal 13);
b.3) R$ 43.100,00, de 25/1/2011 (Nota Fiscal 20).
6.
A partir dessas conclusões, a Secex/TCE entendeu não ter ficado comprovado o nexo de
causalidade entre os saques relacionados na alínea “b” retro e a execução do objeto pactuado.
7.
Após se manifestar pela ausência de prescrição da pretensão punitiva e de boa-fé, a
unidade técnica propôs o julgamento pela irregularidade das contas, a condenação do gestor em débito
equivalente às parcelas mencionadas no item 5.b supra e a aplicação da multa prevista no art. 57 da Lei
8.443/1992.
8.
O MP/TCU concordou com as proposições, opinando que cabia, excepcionalmente,
admitir os pagamentos em espécie, uma vez que a documentação disponível e o contexto do ajuste
permitiam recompor o liame entre as despesas e os desembolsos realizados. Em especial, o Parquet
anotou que:
“10. No caso em exame, em relação aos valores admitidos como regulares pela Secex-TCE,
verifica-se a compatibilidade entre as datas dos saques, dos depósitos e das respectivas notas fiscais, e é possível
identificar a empresa contratada – CGS Comércio Transportes e Serviços de Construção Ltda. – como
destinatária dos pagamentos (peças 30-32; peça 65, p. 1, 4 e 9; peça 67, p. 1; peça 68, p. 1; e peça 69, p. 2).
Ademais, não consta qualquer questionamento quanto à execução física do objeto por parte do concedente.”
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9.
Assiste razão aos pareceres acostados aos autos. A excepcionalidade na admissão dos
pagamentos nos valores de R$ 72.753,51, R$ 20.000,00 e R$ 34.000,00 decorre da coerência
verificada na respectiva documentação de despesa, com destaque para os elementos encaminhados
pelo Banco do Brasil. Nessa documentação, consta o espelho da “fita de caixa”, que consiste no
registro das operações efetuadas em um determinado caixa da agência bancária. No caso em tela, os
registros das fitas de caixa constantes das peças 67, 68 e 69 evidenciam que os recursos foram sacados
da conta do convênio na mesma data de emissão das notas fiscais correspondentes e, imediatamente a
seguir, depositados na conta bancária da empresa CGS Comércio Transportes e Serviços de
Construção Ltda., contratada para a execução das obras. Nessas condições específicas, pode-se
considerar estabelecido o nexo de causalidade entre os recursos e o objeto.
10. Já com referência aos demais valores sacados (item 5.b retro), não se observa correlação
nos documentos apresentados, motivo pelo qual permanecem não comprovados o nexo e,
consequentemente, a regular aplicação dos recursos.
11. Assim, acolho as análises da Secex/TCE e do MP/TCU, as quais adoto como razões de
decidir, bem como a proposta de encaminhamento no sentido da irregularidade das contas do Sr.
Fernando Alberto Cabral da Cruz, com condenação do responsável em débito, conforme definido
acima, e aplicação de multa.
Ante o exposto, manifesto-me por que o Tribunal aprove o acórdão que ora submeto à
deliberação deste Colegiado.

ACÓRDÃO Nº 5360/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo TC 032.585/2017-9.
2. Grupo I – Classe II – Assunto: Tomada de Contas Especial.
3. Responsável: Fernando Alberto Cabral da Cruz, ex-Prefeito (CPF 123.709.592-15).
4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Curuçá/PA.
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em desfavor do Sr. Fernando Alberto
Cabral da Cruz, ex-Prefeito do Município de Curuçá/PA (gestão 2009-2012), em decorrência da não
aprovação da prestação de contas final do Convênio 708.845/2009, que repassou à municipalidade o
total de R$ 1.273.711,41 em recursos federais no período de 22/3/2010 a 20/7/2011, com vistas à
execução de obras de complementação de 55,20 km de estradas vicinais, localizadas na Reserva
Extrativista Mãe Grande de Curuçá/PA,
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 do Sr. Fernando Alberto Cabral da Cruz, 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 os arts. 1º, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno deste
Tribunal, 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 o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”,
do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e
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Reforma Agrária (Incra), 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$)
64.258,48
43.100,00
147.427,16

DATA
30/12/2010
25/1/2011
22/3/2012

9.2. aplicar ao Sr. Fernando Alberto Cabral da Cruz a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992
c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta 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 deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o
vencimento, na forma da legislação em vigor;
9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial
da dívida caso não atendidas as notificações;
9.4. enviar cópia desta deliberação ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e ao
responsável, para ciência; e
9.5. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos
do art. 16, § 3º, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5360-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de
Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral
GRUPO I – CLASSE II – 1ª CÂMARA
TC 034.918/2017-5
Natureza: Tomada de Contas Especial
Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de São Bento - MA
Responsável: Luis Gonzaga Barros (CPF: 557.250.153-00)
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Representação legal: Sâmara Santos Noleto – OAB/MA 12.996.
SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
REGULAR E INTEGRAL APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS. CITAÇÃO DO
GESTOR MUNICIPAL. ALEGAÇÕES DE DEFESA NÃO LOGRARAM JUSTIFICAR TODAS AS
IRREGULARIDADES E AFASTAR INTEGRALMENTE O DANO OBSERVADO. PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONTAS IRREGULARES. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO.

RELATÓRIO
Adoto como relatório a instrução lançada aos autos pela SecexTCE (peça 72):
“INTRODUÇÃO
1.
Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do
Desenvolvimento Social e Agrário, em desfavor do Sr. Luís Gonzaga Barros, ex-Prefeito de São
Bento/MA, gestões 2005-2008 e 2009-2012, em razão da não comprovação da boa e regular gestão
dos recursos repassados ao referido município pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), no
exercício de 2008, na modalidade fundo a fundo, a título de cofinanciamento federal de ações
continuadas de assistência social, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), e que
tinham por objeto a execução dos serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial.
HISTÓRICO
2.
O processo se encontra devidamente historiado na instrução acostada à peça 31.
3.
Naquela ocasião, após análise dos autos, verificou-se a ausência de documentos
indispensáveis à caracterização adequada do débito apurado pelo MDS, razão pela qual propôs-se a
realização de diligência ao referido órgão para que encaminhasse cópia da documentação (recibos,
notas fiscais, relação de pagamentos, extratos bancários entre outros) referente à totalidade das
despesas impugnadas no Relatório de Fiscalização 1385 da CGU, elaborado em decorrência dos
trabalhos realizados por ocasião do 28º Evento do Projeto de Fiscalização a Partir de Sorteios Públicos,
o qual serviu de base para a Nota Técnica 1062/2016 – CPCRFF/CGPC/DEFNAS, encaminhando,
inclusive, a documentação referente às constatações 4.1.1, 4.4.2 e 4.4.5 do retromencionado Relatório
da CGU, as quais foram consideradas como falhas formais, tendo sido desconsideradas para o cálculo
do débito.
4.
Efetuou-se, também, análise dos pressupostos de procedibilidade da IN/TCU 71/2012,
verificando-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) e que o valor atualizado do
débito apurado (sem juros) em 1º/1/2017 é superior a R$ 100.000,00, conforme os arts. 6º, inciso I, e
19 da IN/TCU 71/2012, modificada pela IN/TCU 76/2016 (peça 30).
5.
Por meio do Ofício 3133/2018 TCU/Secex-TCE, de 22/11/2018 (peça 35, v. AR à peça
36), efetuou-se a diligência proposta.
6.
Em resposta, o MDS encaminhou o Ofício 681/2018/MDS/SNAS/CGGI (peça 38, p. 1-2),
no qual informa o envio do Memorando 447/2018/SNAS/DEFNAS/CGPC/COMON, de 13/12/2018,
documento em que a Diretoria Executiva do FNAS, por intermédio da Coordenação Geral de
Prestação de Contas (CGPC), apresenta os esclarecimentos suscitados.
7.
Prosseguindo, informa que o município cumpriu de modo parcial a obrigação de prestar
contas, tendo sido estornado e reprovado o montante de R$ 69.598,50, referente às
irregularidades/impropriedades constatadas nos itens 4.1.3, 4.4.3 e 4.4.4 do Relatório de Fiscalização
da CGU.
8.
Quanto aos itens 4.1.1, 4.4.2 e 4.4.5 do Relatório da CGU, objetos de indagação na
diligência realizada ao MDS, informou que a área técnica do órgão esclareceu que se tratavam de
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falhas meramente formais, as quais, por si só, não acarretaram dano ao Erário, tendo os mesmos sido
aprovados.
9.
O Memorando 447/2018/SNAS/DEFNAS/CGPC/COMON (peça 38, p. 3-4), quanto aos
itens acima destacados, reforça o argumento de que se trata de falha meramente formal e que em
momento algum a equipe da CGU indicou qualquer prejuízo aos cofres públicos ou falta de execução
nas ações do programa. Todavia, realça que é de suma importância que a municipalidade tenha
controle dos gastos efetuados de forma a garantir a eficácia na prestação de serviços públicos.
10. Foram encaminhados, ainda, os documentos acostados à peça 39, elencados no quadro
abaixo:
Documento
Plano de Ação
Parecer do Conselho acerca do Plano de Ação
Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico-Financeira
Parecer do Conselho acerca do Demonstrativo Sintético
Demonstrativo de parcelas pagas
Termo de aprovação
Relatório de Fiscalização 01385
Nota Técnica 1062/2016 – CPCRFF/CGPC/DEFNAS
Ofícios de notificação

Localização
p. 4-6
p. 8
p. 10-12
p. 14-18
p. 20-22
p. 28-36
p. 46-76; 84-98; 230-242
p. 102-116
p. 118-124; 158-164; 198200;

Memorando 1901/CGGI/GAB/SNAS/MDSA
Representação
Parecer 672/2014
Parecer 22/2015
Instrução de denúncia
Nota Técnica 2306/2016 – CPCRFF/CGPC/DEFNAS
Termo de Aprovação Parcial

p. 208
p. 218-228
p. 246-256
p. 260-262
p. 266-276
p. 296-300
p. 304

11. Observou-se, portanto, que a documentação solicitada na diligência proposta não foi
encaminhada, prejudicando o prosseguimento da análise da presente TCE. Assim sendo, reputou-se
necessária, conforme instrução à peça 40, a realização de nova diligência à Secretaria Especial do
Desenvolvimento Social, bem como à CGU, para que encaminhasse a documentação faltante.
12. As diligências foram efetuadas por meio dos seguintes expedientes:
a) Ofício 1625/2019 – TCU/Secex-TCE, de 10/4/2019 (peça 43, v. AR à peça 45),
encaminhado à CGU;
b) Ofício 1626/2019 – TCU/Secex-TCE, de 10/4/2019 (peça 44, v. AR à peça 46),
encaminhado à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social.
13. Na instrução anterior (peça 61), efetuou-se a análise da documentação encaminhada em
resposta às diligências efetuadas. Suscintamente, verificou-se que as despesas apontadas nos seguintes
itens foram consideradas como débito:
a) Constatação 4.1.3, referente à aquisição de materiais didáticos, no valor total de R$
47.200,00, uma vez que os indícios de montagem do processo licitatório Carta Convite 25/2008, aliado
a não comprovação do recebimento dos materiais, caracterizam o dano ao Erário;
b) Constatação 4.4.3, referente ao pagamento de despesas no valor de R$ 24.931,00, sem
comprovação de sua regular liquidação;
c) Constatação 4.4.4, referente à comprovação irregular de despesas com notas fiscais
inidôneas, no valor de R$ 2.712,50.
14. Concluiu-se, então, pela necessidade de realização de citação, nos moldes abaixo:
Irregularidade 1: não comprovação da execução física do objeto
Descrição da irregularidade: não comprovação da execução física das ações previstas para serem
realizadas com recursos repassados ao município de São Bento/MA pelo Fundo Nacional de
Assistência Social (FNAS)
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Evidências da irregularidade: Relatório de Fiscalização 01385 da CGU; Ofício
8728/2019/Regional /MA-CGU e documentos anexos
Normas infringidas: Art. 37, caput, c/c art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal de
1988; art. 93, do Decreto-lei 200.
Cofre credor: Fundo Nacional de Assistência Social.
Quantificação do dano:
Data
Valor
de
histórico (R$)
ocorrência
29/4/2
5.000,00
008
29/4/2
5.000,00
008
29/4/2
5.000,00
008
9/5/20
7.000,00
08
10/6/2
5.500,00
008
4/7/20
2.700,00
08
14/7/2
5.000,00
008
14/7/2
5.000,00
008
1/9/20
3.000,00
08
5/12/2
4.000,00
008
Valor atualizado do débito (sem juros) em 8/4/2020: R$ 89.810,57 (peça 57)

Conduta: não comprovar a execução dos itens previstos no plano de trabalho e pagos com
recursos do PSB/PSE 2008.
Nexo de causalidade: A não apresentação de documentos que comprovassem a execução dos
itens previstos no plano de trabalho resultou na presunção de dano ao erário.
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, comprovar por meio de documentos a efetiva execução de
todos os itens previsto no plano de trabalho.
Encaminhamento: citação
Irregularidade 2: Divergência total ou parcial entre a movimentação financeira e os
documentos de despesa apresentados
Descrição da irregularidade: Divergência total ou parcial entre a movimentação financeira e
os documentos de despesa apresentados no âmbito do PSB/PSE 2008.
Evidências da irregularidade: Relatório de Fiscalização 01385 da CGU; Ofício
8728/2019/Regional/MA-CGU e documentos anexos
Normas infringidas: Art. 37, caput, c/c art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal de
1988; art. 93, do Decreto-lei 200/1967; art. 66, do Decreto 93.872/1986.
Cofre credor: Fundo Nacional de Assistência Social.
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Quantif
Valor
icação
do histórico (R$)
dano:Data de
ocorrência
17/6/20
600,74
08
23/7/20
600,74
08
27/8/20
600,60
08
22/9/20
600,74
08
30/10/2
600,74
008
4/12/20
600,74
08
26/12/2
600,74
008
2/5/200
500,00
8
26/5/20
950,00
08
27/5/20
1.000,00
08
17/6/20
784,00
08
24/6/20
1.000,00
08
27/8/20
989,00
08
27/8/20
975,00
08
22/9/20
975,00
08
22/9/20
404,62
08
22/9/20
404,62
08
23/10/2
875,00
008
4/12/20
952,00
08
31/10/2
927,00
008
30/10/2
975,00
008
5/12/20
420,00
08
26/12/2
975,00
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Quantif
Valor
icação
do histórico (R$)
dano:Data de
ocorrência
008
26/12/2
404,62
008
Valor atualizado do débito (sem juros) em 8/4/2020: R$ 33.288,58 (peça 58)

Conduta: Apresentar comprovantes de despesas sem correspondência com a movimentação
financeira dos recursos repassados.
Nexo de causalidade: A apresentação de comprovantes de despesas sem correspondência com a
movimentação financeira dos recursos federais repassados no âmbito do PSB/PSE 2008 impediu o
estabelecimento do nexo causal entre os referidos recursos e as despesas apresentadas, resultando na
impugnação das despesas e, consequentemente, em presunção de dano ao erário.
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, comprovar a compatibilidade entre as despesas realizadas
e a movimentação financeira dos recursos repassados no âmbito do PSB/PSE 2008.
Encaminhamento: citação.
Irregularidade 3: Apresentação de documentação inidônea a título de comprovação de
despesas.
Descrição da irregularidade: Apresentação de documentação inidônea a título de
comprovação de despesas relativas ao PSB/PSE 2008.
Evidências da irregularidade: Relatório de Fiscalização 01385 da CGU; Ofício
8728/2019/Regional/MA-CGU e documentos anexos
Normas infringidas: Art. 37, caput, c/c art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal de
1988; art. 93, do Decreto-lei 200/1967; art. 66, do Decreto 93.872/1986.
Cofre credor: Fundo Nacional de Assistência Social.
Quantificação do dano:
Data
de
Valor
ocorrência
histórico (R$)
11/7/2008
987,50
28/7/2008
975,00
28/7/2008
750,00
Valor atualizado do débito (sem juros) em 8/4/2020: R$ 5.122,01 (peça 59)

Conduta: Apresentar documentação inidônea a título de comprovação de despesas.
Nexo de causalidade: A apresentação de documento inidôneo a título de comprovação de
despesa, no âmbito do PSB/PSE, impede a demonstração do nexo causal entre os recursos repassados e
a referida despesa e, consequentemente, resulta em presunção de prejuízo ao erário.
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 documentação idônea a título de comprovar as
despesas relativas ao PSB/PSE 2008.
Encaminhamento: citação
15. Em cumprimento ao pronunciamento da unidade (peça 63), foi efetuada citação do
responsável, Sr. Luís Gonzaga Barros, nos moldes adiante:
Comunicação: Ofício 14614/2020 – Seproc (peça 65)
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Data da Expedição: 9/4/2020
Data da Ciência: 19/4/2020 (peça 68)
Nome Recebedor: Geiza Brenha
Observação: Ofício enviado para o endereço da responsável, conforme
pesquisa de endereço nos sistemas corporativos do TCU (peça 64).
Fim do prazo para a defesa: 3/6/2020
ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE PROCEDIBILIDADE DA IN/TCU 71/2012
Apreciação do Prejuízo ao Contraditório e Ampla Defesa
16. 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 2008 e o responsável foi notificado sobre a irregularidade pela autoridade
administrativa competente em 2016 por meio do Ofício 2109/CGPC/DEFNAS/SNAS/MDSA, de
10/6/2016 (peça 11, v. AR à peça 12).
Valor de Constituição da TCE
17. Verifica-se, ainda, que o valor atualizado do débito apurado (sem juros) em 1/1/2017 é de
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
18. Informa-se que foi encontrado débito imputável aos responsáveis em outros processos no
Tribunal:
Responsável
Processos
Luis
Gonzaga
007.017/2018-9 (TCE, aberto), 010.686/2018Barros
5 (TCE, aberto)
19. A tomada de contas especial está, assim, devidamente constituída e em condição de ser
instruída.
EXAME TÉCNICO
20. O responsável apresentou alegações de defesa, as quais estão acostadas à peça 69. O
defendente apresentou os argumentos a seguir narrados:
Da prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União
Argumentos
21. Afirma o defendente que o parágrafo 46 da instrução anterior deixa claro que a pretensão
punitiva do TCU está prescrita em razão do decurso de tempo, pois já se passaram mais de dez anos do
exercício em que ocorreu o fato, uma vez que, em recente unificação de jurisprudência do TCU, o
prazo prescricional foi estabelecido em dez anos, conforme Acórdão 1.441/2016 – Plenário (peça 69,
p. 2).
22. Prossegue afirmando a presente TCE foi instaurada em 2017, e que a citação somente se
deu em 2020, ou seja, doze anos após o fim do exercício de 2008, no qual ocorreram as supostas
impropriedades (peça 69, p. 2).
23. Alega que o STF vem aplicando a prescrição de 5 anos para a pretensão punitiva do TCU.
Cita o exemplo de liminar concedida em março de 2018 pelo Ministro Marco Aurélio nos autos do
Mandado de Segurança 35.294/DF para suspender débitos imputados pelo TCU em processo de TCE
instaurada para apurar sobrepreço em convênio firmado no ano de 1992 para a construção de uma
barragem no Ceará. No referido caso, o Ministro aplicou o prazo prescricional de 5 anos, avaliando
que o extenso lapso temporal entre o fato apurado e a notificação da empresa feriam os princípios
constitucionais do contraditório, ampla defesa e segurança jurídica (peça 69, p. 2-3).
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24. Discorre que, em fevereiro de 2019, o Ministro Marco Aurélio reiterou seu entendimento
pela prescrição nos casos de aplicação de penalidades pelo TCU, ao conceder nova liminar no âmbito
do MS 35.971/DF. Nesse caso, as contas foram consideradas irregulares pelo TCU no ano de 2002,
sendo que apenas em 2010 houve a primeira notificação da empresa no âmbito do processo de TCE
(peça 69, p. 3).
25. Argumenta que a decisão pela prescrição se fundamentou no Decreto 20.910/32, assinado
por Getúlio Vargas, no Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) e na Lei 9.784/99, que regula o
processo administrativo em âmbito federal. Nos precedentes da 1ª Turma do STF que utilizam a
aplicação do prazo prescricional de cinco anos para o exercício da pretensão punitiva do TCU. Nesse
sentido foram decisões emanadas no âmbito do MS 32.201/DF e 36.054/DF (peça 69, p. 3).
26. Relata que em 20/4/2020 foi julgada a RE-RG 636.866 decidindo pela prescritibilidade das
decisões do TCU, porquanto há prescrição de 5 anos para as decisões do TCU, bem como há
prescrição de 10 anos para a pretensão punitiva do TCU (peça 69, p. 3).
27. Pro fim, alega que o presente processo não possui mais condições processuais de
existência, uma vez que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva do TCU, por ter se passado mais de
dez anos do exercício de 2008, período de apuração dos fatos em apreço, sem que houvesse citação do
ex-gestor (peça 69, p. 3).
Análise
28. Quanto ao argumento de que já ocorreu a prescrição, necessário diferenciar a prescrição da
pretensão de ressarcimento e a prescrição da pretensão punitiva.
29. O instituto da prescrição nos processos do TCU obedece ao art. 37, § 5º, da Constituição
Federal no que se refere ao ressarcimento do prejuízo ao Erário, e ao art. 205 da Lei 10.406/2002
(Código Civil), no que se refere à pretensão punitiva, sendo esta última referente à aplicação de multa
pelo Tribunal. A pacificação da jurisprudência sobre a matéria prescricional ocorreu com a prolação do
Acórdão 1.441/2016 – TCU – Plenário (TC 030.926/2015-7).
30. Na parte dispositiva do referido acórdão foram fixados entendimentos essenciais para a
aplicação da prescrição da pretensão punitiva, conforme excerto abaixo transcrito:
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 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 a 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 os 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 paralização da
contagem do prazo ocorrerá do 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;
9.1.6. 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;
9.1.7. o entendimento consubstanciado nos subitens anteriores será aplicado, de imediato, aos processos
novos (autuados a partir desta data) bem como àqueles pendentes de decisão de mérito ou apreciação de recurso
por este Tribunal.

31.

O art. 205 do Código Civil prevê, in verbis:

Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.

32.

Já quanto a prescrição da pretensão ressarcitória, merece destaque recente decisão do STF,

984
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

no julgamento do RE 636.886 (Rel. Ministro Alexandre de Moraes), apreciando o tema 899 da
repercussão geral, fixou a seguinte tese: ‘É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada
em decisão de Tribunal de Contas’ (ATA Nº 10, de 20/04/2020. DJE nº 104, divulgado em
28/04/2020).
33. Considerando que o TCU ainda não se pronunciou sobre os efeitos do julgamento de
mérito da referida decisão do STF em relação às pretensões de ressarcimento ao erário veiculadas por
meio dos processos de tomada de contas especiais, por cautela, deve-se adotar a orientação da Corte de
Contas, na pendência de julgamento do RE 636.886, mesmo reconhecida sua repercussão geral, no
sentido de que a matéria ali tratada alcançaria tão somente a fase judicial de cobrança do título
extrajudicial, não atingindo os processos de controle externo. Transcreve-se, a seguir, trechos de
acórdãos que apontam nesse sentido:
A suspensão pelo STF das demandas nas quais esteja em questão a prescritibilidade da pretensão de
ressarcimento ao erário com base em decisão de tribunal de contas (RE 636.886/STF) alcança tão somente a
fase judicial de cobrança do título extrajudicial, não atingindo os processos de controle externo em trâmite. Até
julgamento definitivo em contrário pelo STF, permanece o entendimento do TCU acerca da imprescritibilidade
das pretensões de ressarcimento decorrentes de tomadas de contas especiais. (Acórdão 1267/2019-Plenário,
Relator: Min. AROLDO CEDRAZ).
A suspensão pelo STF das demandas nas quais esteja em questão a prescritibilidade da pretensão de
ressarcimento ao erário com base em decisão de tribunal de contas (RE 636.886/STF) alcança tão somente a
fase judicial de cobrança do título extrajudicial, não atingindo os processos de controle externo em trâmite. Até
julgamento definitivo em contrário pelo STF, permanecem imprescritíveis as pretensões de ressarcimento
decorrentes de tomadas de contas especiais. (Acórdão 7930/2018-Segunda Câmara, Relatora: Min. ANA
ARRAES).

34. Conforme se pode observar, não há que se falar em prescrição da pretensão de
ressarcimento, apenas da punitiva. As alegações de defesa apresentadas são procedentes apenas no que
concerne à prescrição da pretensão punitiva, que não se confunde com prescrição da pretensão de
ressarcimento.
35. Entende-se, portanto, que as alegações de defesa devem ser rejeitadas no que concerne à
prescrição da pretensão ressarcitória.
Não comprovação da execução física do objeto
Argumentos
36. O defendente informa o encaminhamento de documentos que comprovam a execução
física do objeto pois, além do contrato com a empresa vencedora da licitação, anexou as notas de
empenho com o recebimento do produto, que comprovam que o objeto contratado foi recebido (peça
69, p. 4).
37. Afirma que, decorridos mais de 10 anos, não existe fotos comprobatórias do material
adquirido, pois foi consumido no ano de 2008 (peça 69, p. 4).
Análise
38. Foram encaminhados os documentos indicados no quadro abaixo:
Documento
Requisição para aquisição de material didático
Anexo a requisição
Autuação de processo
Portaria 1/2008 – indica membros da comissão
de licitação
Ato convocatório
Anexo I – Convite 25/2008
Anexo II – Minuta do contrato
Encaminhamento de ato convocatório à
Assessoria Jurídica

Localização (peça 69)
p. 8
p. 9
p. 10
p. 11
p. 12-15
p. 16
p. 17-21
p. 22
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Documento
Perecer jurídico
Avido de licitação
Cartas convite
Declaração de afixação de convite
Documentos da empresa
Termo de renúncia ao direito de recorrer
Proposta de preço da empresa Debora de o.
Amaral
Proposta de preço da empresa Comercial
Gomes
Proposta de empresa da empresa R.C.A Silva
Mapa de apuração de propostas
Ata de abertura do julgamento
Termo adjudicatório
Termo de homologação
Contrato de fornecimento
Ordem de fornecimento
Consolidado – Situação do empenho 305
Nota de empenho 305
Termo de recebimento de produtos/serviços
Ordem de pagamento 3214
Termo de recebimento de produtos/serviços
Ordem de pagamento 3215
Termo de recebimento de produtos/serviços
Ordem de pagamento 3216
Termo de recebimento de produtos/serviços
Ordem de pagamento 3217
Termo de recebimento de produtos/serviços
Ordem de pagamento 3218
Termo de recebimento de produtos/serviços
Ordem de pagamento 3220
Termo de recebimento de produtos/serviços
Ordem de pagamento 3807
Termo de recebimento de produtos/serviços
Ordem de pagamento 4309
Termo de recebimento de produtos/serviços
Ordem de pagamento 4322

Localização (peça 69)
p. 23
p.24
p. 25-27
p. 28
p. 29-42
p. 43
p. 44-45
p. 46
p. 47
p. 48
p. 49-50
p. 51
p. 52
p. 53-57
p. 58
p. 59
p. 60
p. 61
p. 62
p. 63
p. 64
p. 65
p. 66
p. 67
p. 68
p. 69
p. 70
p. 71
p. 72
p. 73
p. 74
p. 75
p. 76
p. 77
p. 78

39. Quanto à documentação referente ao certame licitatório, não comprova a boa e regular
utilização dos recursos repassados. Pelo contrário, confirma as constatações da CGU. Transcreve-se, a
seguir, trecho da instrução anterior que aponta nesse sentido:
19. Conforme apontado no Relatório da CGU (v. peça 7, p. 5), após análise da documentação do referido
processo licitatório, o órgão de controle verificou uma série de irregularidades que sinalizavam para o
favorecimento da empresa Comercial Oliveira (Débora de Oliveira Amaral, CNPJ 08.617.306/0001-01). Eis os
indícios de montagem:
a) As propostas apresentadas pelas três empresas, Débora de Oliveira Amaral (CNPJ 08.617.306/000101), Comercial Gomes (CNPJ 07.894.563/0001-10) e RCA Silva (CNPJ 07.911.797/0001-28) foram
apresentadas em papel não timbrado, sendo confeccionadas em aplicativo word e wordart, possuem os mesmos
erros de grafia, como falta de pontuação e supressão de letras;
b) O Mapa de Apuração de Propostas apresenta sempre a mesma diferença de preços de R$ 0,15 da
vencedora, Débora de Oliveira Amaral, para a segunda, Comercial Gomes, e de R$ 0,10 da segunda para
terceira colocada;
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c) A Secretaria se Assistência Social não demonstrou que houve o recebimento do material adquirido
junto à empresa vencedora do certame, no valor de R$ 47.200,00.
20. A CGU destaca, ainda, que, em tentativa de localizar o endereço da empresa vencedora do certame,
verificou que a mesma estava sediada em um condomínio fechado, onde não há realização de atividades
mercantis em suas unidades residenciais (peça 7, p. 6).

40. Quanto à apresentação de ordens de pagamento, nota de empenho e termos de recebimento
de produtos ou serviços, os mesmos são insuficientes para comprovar a boa e regular utilização dos
recursos repassados.
41. Cabível destacar que apenas os termos de recebimento de produtos ou serviços constituem
documentos aptos a comprovar a execução física do convênio. Entretanto, conforme jurisprudência
deste Tribunal, não é suficiente para estabelecer o nexo de causalidade entre os recursos recebidos e a
execução do objeto conveniado a apresentação de documentos produzidos somente pela prefeitura,
chancelados ou não pelo próprio gestor municipal (v. Acórdão 5486/2011 – Segunda Câmara, rel.
Ministro Substituto André de Carvalho).
42. Por fim, quanto ao argumento de que se passaram mais de dez anos da data dos fatos e que
não existe foto do material didático adquirido, porque o mesmo foi consumido em 2008, não há
necessidade de apresentação de fotos dos mesmos, até mesmo porque não teria como se verificar se
tais fotos corresponderiam ao material adquirido com os recursos repassados. Além disso, o fato de o
material ter sido consumido, não sendo possível verificar a existência física dos mesmos, não é
impeditivo à comprovação do bom e regular uso dos recursos repassados, que deveria ser feito
mediante a apresentação dos documentos fiscais (recibos, notas fiscais, faturas, dentre outros).
43. Assim, as alegações de defesa apresentadas não merecem ser acolhidas.
Divergência total ou parcial entre a movimentação financeira e os documentos de despesas
apresentados

Argumentos
44. O defendente não apresentou argumentos quanto a este ponto, se limitando a informar o
encaminhamento de documentos (peça 69, p. 4).
Análise
45. Foram encaminhados os documentos indicados no quadro abaixo:
Documento
Contrato de locação de veículo
Certificado de registro de licenciamento de
veículo
Termo de recebimento de produtos/serviços
Ordem de pagamento 1194
Termo de recebimento de produtos/serviços
Ordem de pagamento 1223
Termo de recebimento de produtos/serviços
Ordem de pagamento 3271
Termo de recebimento de produtos/serviços
Ordem de pagamento 2306
Termo de recebimento de produtos/serviços
Ordem de pagamento 1343
Termo de recebimento de produtos/serviços
Ordem de pagamento 3294
Termo de recebimento de produtos/serviços
Ordem de pagamento 2453
Termo de recebimento de produtos/serviços
Ordem de pagamento
Termo de recebimento de produtos/serviços
Ordem de pagamento 2482

Localização (peça 69)
p. 79-83
p. 84
p. 85
p. 86
p. 87
p. 88
p. 89
p. 90
p. 91
p. 92
p. 93
p. 94
p. 95
p. 96
p. 97
p. 98
p. 99
p. 100
p. 101
p. 102
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Documento
Termo de recebimento de produtos/serviços
Ordem de pagamento 2477
Termo de recebimento de produtos/serviços
Ordem de pagamento 3789
Termo de recebimento de produtos/serviços
Ordem de pagamento 3235
Termo de recebimento de produtos/serviços
Ordem de pagamento 3790
Termo de recebimento de produtos/serviços
Ordem de pagamento 3312
Termo de recebimento de produtos/serviços
Ordem de pagamento 3292
Termo de recebimento de produtos/serviços
Ordem de pagamento 4222
Termo de recebimento de produtos/serviços
Ordem de pagamento 3368
Termo de recebimento de produtos/serviços
Ordem de pagamento 1054
Termo de recebimento de produtos/serviços
Ordem de pagamento 1058
Termo de recebimento de produtos/serviços
Ordem de pagamento 837
Termo de recebimento de produtos/serviços
Ordem de pagamento 491
Termo de recebimento de produtos/serviços
Ordem de pagamento 839

Localização (peça 69)
p. 103
p. 104
p. 105
p. 106
p. 107
p. 108
p. 109
p. 110
p. 111
p. 112
p. 113
p. 114
p. 115
p. 116
p. 117
p. 118
p. 119
p. 120
p. 121
p. 122
p. 123
p. 124
p. 125
p. 126
p. 127
p. 128

46. Ressalta-se que os documentos acima referem-se à constatação 4.4.3 do Relatório da CGU
– pagamento de despesas sem a comprovação regular de sua liquidação, no valor de R$ 24.931,00,
abrangendo despesas com locação de veículo sem informação acerca de modelo, marca, ano, placas,
contrato de locação e cópia da CLRV, bem como ausência de comprovação da liquidação de despesas
efetuadas, conforme tabelas abaixo, retiradas da instrução à peça 61:
A – Locação de veículo sem informação acerca de modelo, marca, ano, placas, contrato de
locação e cópia da CLRV
Favorecido
Cheques emitidos
Valor (R$)
Aronaldo Cantanhede
850197
600,74
850205
600,74
850216
600,60
850233
600,74
850247
600,74
850258
600,74
850267
600,74
850197¹
600,74
850276*
600,74
850296*
600,74
850309*
600,74
Total
6.608,00
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B – Ausência de comprovação da realização das seguintes despesas (liquidação), conforme
exige o art. 63 da Lei 4.320/64
N
O
Data
Favorecido
Valor
Ocorrência
E
P
(R$)
8
1
14/4/2
Maria Janeudes dos
500,0
Prestação de
90
194
008
Santos
0
serviços gráficos
(CNPJ
07.512.745/0001-89)
1
1
19/5/2
Maria Janeudes dos
950,0
Prestação de
012
223
008
Santos
0
serviços gráficos
(CNPJ
07.512.745/0001-89)
9
3
6/5/20
Oiami do Espírito Santo
1.000,
Preparo
de
94
271
08
Costa Nunes
00
lanches
1
2
9/6/20
Pedro Irineu Martins
800,0
Preparo
de
135
306
08
0 (1)
lanches
1
1
16/6/2
Dolores de J. Pinheiro
1.000,
Gêneros
138
343
008
00
alimentícios para a
confecção
de
lanches
1
2
9/6/20
Pedro Irineu Martins
800,0
Preparo
de
135
306
08
0
lanches
1
1
16/6/2
Dolores de J. Pinheiro
1.000,
Gêneros
138
343
008
00
alimentícios para a
confecção
de
lanches
1
3
8/8/20
Marcelo
Henrique
989,0
Almoço para
436
294
08
Coelho Brito
0
idosos
1
2
4/8/20
Oiami do Espírito Santo
1.000,
Preparo
de
391
453
08
Costa Nunes
00 (2)
lanches
1
2
1/9/20
Oiami do Espírito Santo
1.000,
Preparo
de
513
500
08
Costa Nunes
00 (2)
lanches
1
2
1/8/20
Analício Serra Soares
415,0
Serviços
de
378
482
08
0 (3)
mototáxi
1
2
1/8/20
Rita Benta Moraes
415,0
Serviços
de
375
477
08
Soares
0 (3)
recreação
1
3
14/10/
Pedro Irineu Martins
875,0
Preparo
de
733
789
2008
0
lanches
1
3
1/9/20
Raimundo
Nonato
415,0
Instrutor
de
530
235
08
Oliveira4
0 (4)
capoeira
1
3
23/10/
José de Jesus Lobato
927,0
Preparo
de
756
790
2008
0
almoço para idosos
2
3
1/12/2
Dolores de J. Pinheiro
952,0
Gêneros
001
312
008
0
alimentícios para a
confecção
de
lanches
1
3
20/10/
AB Aroucha (CNPJ
420,0
Aquisição de
741
292
2008
07.338.489/0001-55)
0
1 câmera digital
para o Cras
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B – Ausência de comprovação da realização das seguintes despesas (liquidação), conforme
exige o art. 63 da Lei 4.320/64
N
O
Data
Favorecido
Valor
Ocorrência
E
P
(R$)
2
4
22/12/
RF Câmara (CNPJ
975,0
Kits
100
222
2008
06.955.042/0001-62)
0
higiênicos
1
3
3/11/2
Edivânia dos Santos
415,0
Realização de
810
368
008
Mendes
0 (5)
atividades
recreativas no Cras
4
1
29/1/2
Maria Janeudes dos
850,0
Prestação de
86
054
009
Santos
(CNPJ 0 (6)
serviços gráficos
07.512.745/0001-89)
4
1
2/1/20
Edivânia dos Santos
415,0
Realização de
30
058
09
Mendes
0 (6)
atividades
recreativas no Cras
6
8
23/2/2
Dolores de J. Pinheiro
875,0
Gêneros
01
37
009
(CNPJ 07.704.755/0001-16)
0 (6)
alimentícios para a
confecção
de
lanches
5
4
2/2/20
Edivânia dos Santos
415,0
Realização de
40
91
09
Mendes
0 (6)
atividades
recreativas no Cras
7
8
1/4/20
Dolores de J. Pinheiro
920,0
Gêneros
98
39
09
(CNPJ 07.704.755/0001-16)
0 (6)
alimentícios para a
confecção
de
lanches
Total
18.323,00
47. Embora o encaminhamento do contrato de locação e do Certificado de registro de
licenciamento de veículo (CRLV) saneiem parcialmente as inconsistência verificadas pela CGU, a
ausência de comprovação da regular liquidação das despesas permanece, uma vez que os documentos
acima elencados não constituem prova da efetiva realização dos serviços.
48. A liquidação da despesa deve estar amparada em documentos comprobatórios, não sendo
mera formalidade, mas ato destinado a avaliar se as cláusulas contratuais foram cumpridas, gerando,
assim a obrigação.
49. Ainda, não há comprovação do nexo de causalidade entre as despesas realizadas e os
recursos federais recebidos quando as despesas não foram comprovadas mediante documentos
originais fiscais (recibos, notas fiscais, faturas, dentre outros) emitidos em nome do convenente ou
executor, devidamente identificados. Nesse sentido é o Acórdão 1477/2012 – Segunda Câmara, rel.
Ministra Ana Arraes.
50. Entende-se, portanto, que a documentação apresentada não afasta a irregularidade
apontada, razão pela qual as alegações de defesa não merecem ser acolhidas quanto a este ponto.
Apresentação de documentação inidônea a título de comprovação de despesas
Argumentos
51. Alega que, em razão de já terem se passado mais de dez anos dos fatos ora tratados, e em
virtude da pandemia que assola o país, o gestor responsável não tem meios suficientes para apurar os
fatos, razão pela qual efetuou o ressarcimento das despesas referente a esta irregularidade.
Análise
52. Foram encaminhados os documentos indicados no quadro abaixo:
Documento

Localização (peça 69)
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Demonstrativo de débito

p. 129-130

53. Entretanto, o defendente não encaminhou documento comprovando que os recursos foram
efetivamente devolvidos.
54. O demonstrativo de débito por si só não constitui prova de que os recursos foram
devolvidos, razão pela qual se propõe rejeitar as alegações de defesa apresentadas quanto a este ponto.
55. Por fim, entende-se que as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Luís Gonzaga Barros
não foram suficientes para ilidir as irregularidades que lhe foram imputadas, permanecendo o débito
total apurado na instrução anterior que, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora,
perfaz o total de R$ 190.968,21, conforme demonstrativo de débito à peça 71.
Prescrição da Pretensão Punitiva
56. 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.
No caso em exame, ocorreu a prescrição, uma vez que a irregularidade sancionada ocorreu no
exercício de 2008 e o ato de ordenação da citação ocorreu em 8/4/2020 (peça 63).
CONCLUSÃO
Em face da análise promovida nos itens 28-33, 36-42, 44-48 e 50-52 da seção ‘Exame
Técnico’, propõe-se rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Luís Gonzaga
Barros, uma vez que não foram suficientes para sanear as irregularidades a ele atribuídas.
Os argumentos de defesa não lograram afastar as irregularidades e o débito imputado.
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.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Diante do exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo:
s)
rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Luís Gonzaga Barros (CPF
557.250.153-00);
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julgar
Valor
irregulares,
nos histórico (R$)
termos dos arts. 1º,
inciso I, 16, inciso
III, alínea ‘c’, da Lei
8.443/1992, c/c os
arts. 19 e 23, inciso
III, da mesma Lei, e
com arts. 1º, inciso I,
209, inciso III, 210 e
214, inciso III, do
Regimento
Interno/TCU,
as
contas da Sr. Luís
Gonzaga
Barros
(CPF 557.250.15300), condenando-o
ao pagamento das
importâncias
a
seguir especificadas,
atualizadas
monetariamente
e
acrescidas dos juros
de mora, calculadas
a partir das datas
discriminadas até a
data
da
efetiva
quitação do débito,
fixando-lhe o prazo
de quinze dias, para
que
comprove,
perante o Tribunal, o
recolhimento
das
referidas
quantias
aos cofres do Fundo
Nacional
de
Assistência Social,
nos termos do art.
23, inciso III, alínea
‘a’, da citada lei, c/c
o art. 214, inciso III,
alínea
‘a’,
do
Regimento Interno
do TCU.Data de
ocorrência
29/4/2008
5.000,00
29/4/2008
5.000,00
29/4/2008
5.000,00
9/5/2008
7.000,00
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julgar
Valor
irregulares,
nos histórico (R$)
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 arts. 1º, inciso I,
209, inciso III, 210 e
214, inciso III, do
Regimento
Interno/TCU,
as
contas da Sr. Luís
Gonzaga
Barros
(CPF 557.250.15300), 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
Assistência Social,
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
10/6/2008
5.500,00
4/7/2008
2.700,00
14/7/2008
5.000,00
14/7/2008
5.000,00

993
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

julgar
Valor
irregulares,
nos histórico (R$)
termos dos arts. 1º,
inciso I, 16, inciso
III, alínea ‘c’, da Lei
8.443/1992, c/c os
arts. 19 e 23, inciso
III, da mesma Lei, e
com arts. 1º, inciso I,
209, inciso III, 210 e
214, inciso III, do
Regimento
Interno/TCU,
as
contas da Sr. Luís
Gonzaga
Barros
(CPF 557.250.15300), condenando-o
ao pagamento das
importâncias
a
seguir especificadas,
atualizadas
monetariamente
e
acrescidas dos juros
de mora, calculadas
a partir das datas
discriminadas até a
data
da
efetiva
quitação do débito,
fixando-lhe o prazo
de quinze dias, para
que
comprove,
perante o Tribunal, o
recolhimento
das
referidas
quantias
aos cofres do Fundo
Nacional
de
Assistência Social,
nos termos do art.
23, inciso III, alínea
‘a’, da citada lei, c/c
o art. 214, inciso III,
alínea
‘a’,
do
Regimento Interno
do TCU.Data de
ocorrência
1/9/2008
3.000,00
5/12/2008
4.000,00
17/6/2008
600,74
23/7/2008
600,74
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julgar
Valor
irregulares,
nos histórico (R$)
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 arts. 1º, inciso I,
209, inciso III, 210 e
214, inciso III, do
Regimento
Interno/TCU,
as
contas da Sr. Luís
Gonzaga
Barros
(CPF 557.250.15300), 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
Assistência Social,
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
27/8/2008
600,60
22/9/2008
600,74
30/10/2008
600,74
4/12/2008
600,74
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julgar
Valor
irregulares,
nos histórico (R$)
termos dos arts. 1º,
inciso I, 16, inciso
III, alínea ‘c’, da Lei
8.443/1992, c/c os
arts. 19 e 23, inciso
III, da mesma Lei, e
com arts. 1º, inciso I,
209, inciso III, 210 e
214, inciso III, do
Regimento
Interno/TCU,
as
contas da Sr. Luís
Gonzaga
Barros
(CPF 557.250.15300), condenando-o
ao pagamento das
importâncias
a
seguir especificadas,
atualizadas
monetariamente
e
acrescidas dos juros
de mora, calculadas
a partir das datas
discriminadas até a
data
da
efetiva
quitação do débito,
fixando-lhe o prazo
de quinze dias, para
que
comprove,
perante o Tribunal, o
recolhimento
das
referidas
quantias
aos cofres do Fundo
Nacional
de
Assistência Social,
nos termos do art.
23, inciso III, alínea
‘a’, da citada lei, c/c
o art. 214, inciso III,
alínea
‘a’,
do
Regimento Interno
do TCU.Data de
ocorrência
26/12/2008
600,74
2/5/2008
500,00
26/5/2008
950,00
27/5/2008
1.000,00
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julgar
Valor
irregulares,
nos histórico (R$)
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 arts. 1º, inciso I,
209, inciso III, 210 e
214, inciso III, do
Regimento
Interno/TCU,
as
contas da Sr. Luís
Gonzaga
Barros
(CPF 557.250.15300), 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
Assistência Social,
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
17/6/2008
784,00
24/6/2008
1.000,00
27/8/2008
989,00
27/8/2008
975,00
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julgar
Valor
irregulares,
nos histórico (R$)
termos dos arts. 1º,
inciso I, 16, inciso
III, alínea ‘c’, da Lei
8.443/1992, c/c os
arts. 19 e 23, inciso
III, da mesma Lei, e
com arts. 1º, inciso I,
209, inciso III, 210 e
214, inciso III, do
Regimento
Interno/TCU,
as
contas da Sr. Luís
Gonzaga
Barros
(CPF 557.250.15300), condenando-o
ao pagamento das
importâncias
a
seguir especificadas,
atualizadas
monetariamente
e
acrescidas dos juros
de mora, calculadas
a partir das datas
discriminadas até a
data
da
efetiva
quitação do débito,
fixando-lhe o prazo
de quinze dias, para
que
comprove,
perante o Tribunal, o
recolhimento
das
referidas
quantias
aos cofres do Fundo
Nacional
de
Assistência Social,
nos termos do art.
23, inciso III, alínea
‘a’, da citada lei, c/c
o art. 214, inciso III,
alínea
‘a’,
do
Regimento Interno
do TCU.Data de
ocorrência
22/9/2008
975,00
22/9/2008
404,62
22/9/2008
404,62
23/10/2008
875,00
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julgar
Valor
irregulares,
nos histórico (R$)
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 arts. 1º, inciso I,
209, inciso III, 210 e
214, inciso III, do
Regimento
Interno/TCU,
as
contas da Sr. Luís
Gonzaga
Barros
(CPF 557.250.15300), 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
Assistência Social,
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
4/12/2008
952,00
31/10/2008
927,00
30/10/2008
975,00
5/12/2008
420,00
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julgar
Valor
irregulares,
nos histórico (R$)
termos dos arts. 1º,
inciso I, 16, inciso
III, alínea ‘c’, da Lei
8.443/1992, c/c os
arts. 19 e 23, inciso
III, da mesma Lei, e
com arts. 1º, inciso I,
209, inciso III, 210 e
214, inciso III, do
Regimento
Interno/TCU,
as
contas da Sr. Luís
Gonzaga
Barros
(CPF 557.250.15300), condenando-o
ao pagamento das
importâncias
a
seguir especificadas,
atualizadas
monetariamente
e
acrescidas dos juros
de mora, calculadas
a partir das datas
discriminadas até a
data
da
efetiva
quitação do débito,
fixando-lhe o prazo
de quinze dias, para
que
comprove,
perante o Tribunal, o
recolhimento
das
referidas
quantias
aos cofres do Fundo
Nacional
de
Assistência Social,
nos termos do art.
23, inciso III, alínea
‘a’, da citada lei, c/c
o art. 214, inciso III,
alínea
‘a’,
do
Regimento Interno
do TCU.Data de
ocorrência
26/12/2008
975,00
26/12/2008
404,62
11/7/2008
987,50
28/7/2008
975,00
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julgar
Valor
irregulares,
nos histórico (R$)
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 arts. 1º, inciso I,
209, inciso III, 210 e
214, inciso III, do
Regimento
Interno/TCU,
as
contas da Sr. Luís
Gonzaga
Barros
(CPF 557.250.15300), 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
Assistência Social,
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
28/7/2008
750,00
Valor atualizado do débito (com juros) em 29/9/2020: R$ 190.968,21 .

t)
autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, na
forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992;
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u)
autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, 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;
a)
enviar cópia do Acórdão a ser prolatado, à Procuradoria da República no Estado do
Maranhão, nos termos do à § 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 http://www.tcu.gov.br/acordaos; e
v)
enviar cópia do Acórdão que vier a ser proferido à Secretaria Especial do
Desenvolvimento Social 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. Secretário da SecexTCE concordou com as análises e propostas contidas na instrução
(peça 74).
3.
O Representante do MP/TCU manifestou-se nos autos nos seguintes termos (peça 75):
“Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento
Social e Agrário (MDS) em desfavor do Sr. Luís Gonzaga Barros, prefeito de São Bento/MA (gestões
2005 a 2008 e 2009 a 2012), em razão da não comprovação da boa e regular gestão de parte dos
recursos repassados ao município pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) no exercício de
2008. A verba foi transferida na modalidade fundo a fundo, a título de financiamento federal de ações
continuadas de assistência social no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, cujo objetivo era
a execução de serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial.
15. Ingressos os autos nesta Corte, a unidade técnica promoveu diligências com o intuito de
angariar as informações necessárias à plena caracterização das irregularidades apontadas pelo controle
interno. Após examinar a documentação juntada ao processo pelo MDS, a Secex-TCE verificou a
ocorrência das seguintes irregularidades:
i) não comprovação do recebimento de material didático adquirido, no valor de R$
47.200,00;
ii) realização de despesas sem a comprovação de sua liquidação, no total de R$ 24.931,00;
e
iii) não apresentação da documentação necessária à comprovação da realização de
despesas, no valor de R$ 2.712,50.
16. Em razão de tais constatações, a Secex-TCE promoveu a citação do Sr. Luís Gonzaga
Barros para recolher o montante impugnado aos cofres do Tesouro Nacional ou apresentar alegações
de defesa.
17. Devidamente notificado, o ex-prefeito carreou aos autos a documentação que compõe a
peça 69, em que argumenta já ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva desta Corte e a pretensão
de ressarcimento do dano causado ao erário. Além disso, apresentou documentos com o objetivo de
comprovar a plena execução física do objeto e a regularidade da execução financeira das despesas.
18. Após examinar os elementos probatórios trazidos pelo responsável, a secretaria instrutora
concluiu que o ex-gestor não logrou elidir os atos irregulares que lhe foram atribuídos, motivo pelo
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qual sugeriu rejeitar suas alegações de defesa, julgar suas contas irregulares e condená-lo ao
ressarcimento de débito. A Secex-TCE deixou de propor a aplicação de multa fundamentada no art. 57
da Lei 8.443/92, uma vez que já se operou a prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal.
19. Feito o resumo dos fatos, perfilho o encaminhamento alvitrado pela unidade técnica.
20. Muito embora o ex-prefeito tenha apresentado manifestação sustentando a regularidade da
aplicação dos recursos ora analisados, não foram apresentados documentos hábeis a comprovar e
atestar a efetiva prestação de serviços e entrega de bens que integravam o objeto da ação
governamental. Desse modo, não merecem ser acolhidos os seus argumentos de defesa.
21. No que tange às alegações de prescrição de ressarcimento de débitos, a Secex-TCE
observou que as ações de ressarcimento movidas pelo Estado contra os agentes causadores de dano ao
erário são imprescritíveis.
22. Registro que acompanho a posição da unidade técnica, conforme dispõe a Súmula-TCU
282, por entender que deve ser mantido esse entendimento neste caso concreto, uma vez que há
dúvidas sobre o alcance do julgamento do RE 636.886 pelo STF, relativo ao Tema 899 de repercussão
geral.
23. Neste sentido, considero oportuno, por sua clareza, reproduzir o seguinte trecho do Voto
condutor do Acórdão 2769/2020-Plenário, recentemente proferido pelo eminente Ministro Bruno
Dantas, na Sessão de 14/10/2020:
11. Entendo que esse recente julgado do STF deve ensejar a revisão da jurisprudência deste Tribunal.
[Grifos do original.]
12. No entanto, reconheço que, nos moldes em que foi fixada a tese da Suprema Corte, existem muitas
dúvidas e lacunas a serem sanadas, que tornam extremamente difícil a sua imediata aplicação, de forma genérica
e abrangente, aos processos que tramitam neste Tribunal. Dada a ausência de lei específica, não há prazo
prescricional estabelecido – em lei ou mesmo pela Suprema Corte – para a atuação do TCU no que diz respeito
à apuração de dano ao erário, bem como sobre como se daria o início da contagem e as interrupções desse prazo.
13. Ademais, embora o verbete já tenha sido publicado, a decisão ainda é passível de impugnação
mediante Embargos de Declaração, possibilitando o esclarecimento dessas questões ou mesmo a modulação de
efeitos, com impacto nos processos em curso.
14. Até que sobrevenham todos esses esclarecimentos e definições, embora desejável, não é possível a
imediata aplicação, com a devida segurança, da tese fixada pelo STF no âmbito do TCU. Por outro lado, não se
pode deixar de dar encaminhamento aos incontáveis processos que tangenciam essa discussão neste Tribunal.
15. Dessa forma, por questões de coerência e em nome da segurança jurídica e da estabilidade das
decisões, tenho me curvado à compreensão dos meus pares pela manutenção, por ora, do entendimento que há
anos vem sendo adotado pelo TCU e pelo próprio STF, no sentido de considerar imprescritíveis as ações de
ressarcimento ao erário.
16. Não se trata, cabe registrar, de desrespeito ou ignorância ao entendimento firmado pela Suprema
Corte, tampouco de se fixar qualquer jurisprudência sobre a sua abrangência neste momento. Apenas entendo
que, considerando a indefinição e a possiblidade de modulação da decisão, não seria produtivo, e causaria
enorme incerteza, se este Tribunal revisse sua atuação e logo depois a alterasse novamente.

24. Ante os elementos que compõem os autos, e por considerar adequada a análise efetuada
pela unidade técnica, este representante do Ministério Público de Contas manifesta-se em
conformidade com a proposta formulada pela Secex-TCE (peça 72, p. 15-17).”.
É o relatório.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Tratam os autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento
Social e Agrário, em desfavor do Sr. Luís Gonzaga Barros, ex-Prefeito de São Bento/MA, gestão
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2005-2008, em razão da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos repassados ao referido
Município pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), no exercício de 2008, na modalidade
fundo a fundo, a título de cofinanciamento federal de ações continuadas de assistência social, no
âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), e que tinham por objeto a execução dos
serviços de Proteção Social Básica - PSB e Proteção Social Especial – PSE (§ 1º da instrução, peça
72).
2.
Recebida a tomada de contas especial nesta Corte, a unidade técnica procedeu a diligências
complementares (§§ 2º a 13 da instrução, peça 72). Encaminhadas as respostas, e após analisados
todos os elementos contidos nos autos, a SecexTCE efetuou a citação do responsável pelas seguintes
irregularidades sobrepostas (§§ 14 e 15 da instrução):
a) não comprovação de execução de ações previstas, no montante original de
R$ 89.810,57, em razão de indícios de simulação no processo licitatório e ausência de comprovação de
recebimento dos materiais;
b) divergência total ou parcial entre a movimentação financeira e os documentos de
despesa apresentados, no montante de R$ 33.288,58; e
c) apresentação de documentação inidônea a título de comprovação de despesa, no
montante de R$ 5.122,01.
3.
Acolho como razões de decidir as análises das alegações de defesa realizadas pela unidade
técnica, incluídas em sua instrução. Uma vez que integralmente transcritas para o relatório que precede
esta deliberação, abstenho-me de repeti-las, sem prejuízo dos comentários que faço a seguir.
4.
Relativamente à ausência de comprovação de execução de ações previstas, a unidade
instrutiva aponta que a documentação apresentada confirma as irregularidades já observadas na fase
interna da TCE, quais sejam: o favorecimento da empresa vendedora da licitação; empresa vencedora
sediada em um condomínio residência; a simulação de apresentação de propostas de empresas
diferentes, todas possuindo mesmos erros de grafia, falta de pontuação e supressão de mesmas letras;
diferença linear de preços por item entre as propostas, R$ 0,15 entre a primeira colocada e a segunda, e
R$ 0,10 entre a segunda e a terceira; e ausência de comprovação de recebimento dos materiais
adquiridos (§ 39 da instrução). Ademais, as ordens de pagamento, notas de empenho e termos de
recebimento são insuficientes para comprovar a utilização dos recursos repassados nas alegadas
aquisições (§§ 40, 41 e 43 da instrução).
5.
Quanto à divergência total ou parcial entre a alegada movimentação financeira e os
documentos comprobatórios da despesa, a unidade técnica aponta que o responsável limitou-se a
repetir as informações já apresentadas (§§ 44 a 50 da instrução), pelo que permanece não comprovada
a adequada liquidação das despesas, bem como a ausência de nexo de causalidade entre elas e os
recursos repassados.
6.
Com relação à apresentação de documentação inidônea a título de comprovação de
despesa, o responsável alegou que após tanto tempo não se lembra mais da razão de ter incluído a
despesa no relatório, e encaminhou demonstrativo de débito que, entretanto, não demonstra o
recolhimento da referida quantia.
7.
Por essas razões, a SecexTCE propõe uniformemente o julgamento das presentes contas
pela irregularidade, com imputação de débito nos montantes originais descritos (§§ 55 e 58 a 59 da
instrução), mas sem aplicação de sanção, em razão da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva
(§§ 21 a 35; e 56 a 57 da instrução), propostas essas que foram acolhidas pelo representante do
MP/TCU em seu parecer.
Ante o exposto, concordando com as propostas apresentadas pela unidade técnica, acolhidas pelo
MP/TCU, manifesto-me por que o Tribunal adote o Acórdão que ora submeto à deliberação deste
Colegiado.
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ACÓRDÃO Nº 5361/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo TC 034.918/2017-5
2. Grupo: I - Classe: II - Assunto: Tomada de Contas Especial.
3. Responsável: Luís Gonzaga Barros (CPF 557.250.153-00).
4. Órgão/Entidade/Unidade: Prefeitura Municipal de São Bento – MA.
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial – SecexTCE.
8. Representação legal: Sâmara Santos Noleto – OAB/MA 12.996.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo
Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, em desfavor do Sr. Luís Gonzaga Barros, ex-Prefeito
de São Bento/MA, gestão 2005-2008, em razão da não comprovação da boa e regular gestão dos
recursos repassados ao referido Município pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), no
exercício de 2008, na modalidade fundo a fundo, a título de cofinanciamento federal de ações
continuadas de assistência social, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), e que
tinham por objeto a execução dos serviços de Proteção Social Básica - PSB e Proteção Social Especial
– PSE,
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 do Sr. Luís Gonzaga Barros (CPF 557.250.153-00), ex-Prefeito
Municipal de São Bento – MA, gestão 2005-2008, 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, condenando-o ao pagamento das quantias
a seguir especificadas, fixando-se o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove,
perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos
cofres da Fundação Nacional de Assistência Social – FNAS, 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
ocorrência
29/4/2008

de

Valor histórico
(R$)
5.000,00

29/4/2008

5.000,00

29/4/2008

5.000,00

9/5/2008

7.000,00

10/6/2008

5.500,00

4/7/2008

2.700,00

14/7/2008

5.000,00

14/7/2008

5.000,00

1/9/2008

3.000,00

5/12/2008

4.000,00

17/6/2008

600,74

23/7/2008

600,74

27/8/2008

600,60
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Data
ocorrência
22/9/2008

de

Valor histórico
(R$)
600,74

30/10/2008

600,74

4/12/2008

600,74

26/12/2008

600,74

2/5/2008

500,00

26/5/2008

950,00

27/5/2008

1.000,00

17/6/2008

784,00

24/6/2008

1.000,00

27/8/2008

989,00

27/8/2008

975,00

22/9/2008

975,00

22/9/2008

404,62

22/9/2008

404,62

23/10/2008

875,00

4/12/2008

952,00

31/10/2008

927,00

30/10/2008

975,00

5/12/2008

420,00

26/12/2008

975,00

26/12/2008

404,62

11/7/2008

987,50

28/7/2008

975,00

28/7/2008

750,00

9.2. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial
da dívida caso não atendida a notificação;
9.3. encaminhar cópia deste Acórdão à Secretaria Especial de Desenvolvimento Social e ao
Responsável, para ciência; e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3º
do art. 16 da Lei 8.443/1992, para conhecimento e adoção das medidas que entender cabíveis; e
9.4. arquivar o presente processo.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5361-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de
Oliveira.
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(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral

GRUPO I – CLASSE IV – 1ª CÂMARA
TC 035.045/2020-5
Natureza: Admissão.
Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.
Interessados: Afonso José de Souza Lopes (007.590.421-79); Marco Antônio de Sousa Barbosa
(028.821.741-10); Maria Felicidade Ferreira dos Santos (015.788.101-67); Paulo Henrique Costa da
Silva (009.998.421-02); Renato da Silva Farias (016.796.281-78).
Representação legal: não há.
SUMÁRIO: PESSOAL. ATOS DE ADMISSÃO. CONTRATAÇÕES DETERMINADAS POR
DECISÕES JUDICIAIS. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO IMPRORROGÁVEL DE VALIDADE DO
CONCURSO. DILAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CERTAME, POR TEMPO INDETERMINADO,
ESTABELECIDA JUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE DE SUBSISTÊNCA DA ADMISSÃO
ENQUANTO MANTIDA AS DECISÕES JUDICIAIS. ILEGALIDADE. NEGATIVA DE REGISTO.
DETERMINAÇÕES.
RELATÓRIO
Adoto, como relatório, a instrução elaborada no âmbito da Secretaria de Fiscalização de
Pessoal – Sefip, que obteve a anuência de seu dirigente e do Ministério Público junto ao TCU –
MP/TCU (peças 8 a 10):
“INTRODUÇÃO
1.
O presente processo versa sobre admissões efetuadas pela Diretoria Regional da ECT em
Brasília, com o parecer pela legalidade do Controle Interno. O ato constante deste processo foi
encaminhado a este Tribunal para apreciação, por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts.
2o, caput e inciso I, e 4o, caput, da Instrução Normativa - TCU 78/2018.
EXAME PRELIMINAR
2.
De início, convém mencionar que a análise do ato em questão foi realizada por um sistema
informatizado, que fez a verificação das informações cadastradas no sistema e-Pessoal. Eventuais
informações apontadas em campos de preenchimento não formatados (justificativa do Gestor de
Pessoal, como exemplo), além de anexos foram aferidos manualmente.
3.
Importa dizer que as rotinas de crítica foram elaboradas e validadas por todas as Diretorias
Técnicas da Sefip, levando em conta as peculiaridades desse tipo de ato. Os itens de verificação do
sistema compreenderam os dados sobre o concurso; dados da admissão, posse e efetivo exercício;
prazos legais no caso dos regimes RJU ou Loman; motivo da vaga e origem da vaga, caso o regime
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seja o da Lei 8.112/1990; a natureza jurídica da Unidade Jurisdicionada e o regime jurídico a que está
sujeito o(a) servidor(a)/empregado(a), assim como eventuais ocorrências de acumulação.
EXAME TÉCNICO
Admissões após a validade do certame
4.
Após a rotina de análise automática dos atos em tela, cabe tecer as seguintes considerações.
5.
As críticas automáticas apresentaram a necessidade de uma verificação individualizada no
que tange a posse devido à sentença judicial.
6.
Contudo, observa-se que a posse dos interessados ocorreu em período posterior à validade
do certame que os selecionou. Conforme observa-se no quadro resumo abaixo:
Nome

Data
Contratação
Sousa
10/10/2016

Marco Antonio de
Barbosa
Paulo Henrique Costa da Silva
Renato da Silva Farias
Afonso Jose de Souza Lopes
Maria Felicidade Ferreira dos
Santos

12/12/2016
29/05/2017
29/05/2017
03/02/2014

da

Validade
concurso
29/7/2013

do

29/7/2013
29/7/2013
29/7/2013
29/7/2013

7.
A contratação dos interessados ocorreu apenas devido à ação civil pública 000103592.2013.5.10.0015 da Justiça do Trabalho no Distrito Federal, pois, de outro modo, o prazo de
validade do concurso já estaria há muito expirado, uma vez que a homologação do certame, com
validade de um ano (renovado por mais um ano), ocorreu em 1/8/2011, conforme o Edital 37/2011
(publicado no DOU, seção 3, página 112).
8.
É oportuno mencionar que a ação civil pública, com trâmite inicial na 15ª Vara do
Trabalho de Brasília/DF, prorrogou a validade do certame regido pelo Edital nº 11/2011 por prazo
indeterminado (até o julgamento do mérito) e que tal decisão ainda não transitou em julgado. A ação
encontra-se em andamento no Tribunal Superior do Trabalho.
9.
Cabe destacar que, recentemente, o Plenário da Corte de Contas analisou situação
semelhante à tratada nos presentes autos (TC 000.909/2018-1), ou seja, admissões cujo certame
público está regido pelo edital da ECT 11 de 2011, ocorridas após a validade inicial do concurso. O
Tribunal se manifestou pela ilegalidade e negativa do registro dos atos, consoante o Acórdão
1.106/2020-TCU-Plenário.
10. Pela clareza dos argumentos que oferece para o encaminhamento dos autos, trazemos à
colação trecho do Voto revisor do citado Acórdão 1.106/2020-TCU-Plenário proferido pelo Ministro
Benjamin Zymler:
5. Na sessão de 11/3/2020, a eminente Ministra Ana Arraes, relatora do feito, apresentou voto
acompanhando as conclusões do parquet.
6. Com as vênias de estilo, permito-me dissentir de Sua Excelência.
7. De plano, observo que a proposta oferecida pela unidade técnica não é imotivada ou arbitrária. Na
realidade, os fundamentos da negativa de registro estão expressa e inequivocamente indicados na instrução, o
que se faz mediante transcrição do voto condutor do Acórdão 3.503/2016-1ª Câmara, apontado como
precedente. Reproduzo o trecho (peça 14, item 10; destaques acrescentados):
‘10. Para melhor elucidação, trazemos à colação trechos do Voto condutor do citado Acórdão 3503/20161ª Câmara, de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, cuja sessão ocorreu em 31/05/2016:
‘10. Afora a inusitada indefinição quanto ao termo final do prazo de validade do concurso de 2011, chama
especial atenção, no caso, a generalidade e a abrangência da sentença, que não especificou o quantitativo de
empregos públicos ocupados de forma supostamente irregular e tampouco delimitou as dependências da ECT
em que a falha teria ocorrido. Assim, mesmo unidades sem nenhum contrato temporário em vigor estão, pelo
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menos até o trânsito em julgado da deliberação, impedidas de selecionar empregados efetivos por meio de um
novo certame, apenas podendo admitir os candidatos integrantes do chamado cadastro de reserva, aprovados,
como dito, no concurso já há muito expirado.
11. Em tais circunstâncias, considero de todo imprópria a emissão de juízo de legalidade relativamente a
essas contratações.
12. Aliás, seria incongruente emitir um tal juízo de legalidade, ordenando o registro das admissões, e, em
paralelo, orientar a estatal a promover ‘automaticamente’ o desligamento dos empregados, ‘com efeitos ex
tunc’, na hipótese de revogação da ordem judicial, como ora sugere o Ministério Público.
13. De fato, uma vez registrados os atos, seria defeso à origem, mesmo na hipótese de reforma da
sentença trabalhista, desconstituí-los unilateralmente. É que, tratando-se de atos complexos, também o TCU
teria de participar do eventual desfazimento das admissões, consoante pacífica jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal (STF), talhada em sua súmula nº 6:
‘A revogação ou anulação, pelo Poder Executivo, de aposentadoria, ou qualquer outro ato aprovado pelo
Tribunal de Contas, não produz efeitos antes de aprovada por aquele Tribunal, ressalvada a competência
revisora do Judiciário.’
14. Entendimento semelhante, vale dizer, encontra-se na súmula 199 desta Corte:
‘Salvo por sua determinação, não podem ser cancelados pela autoridade administrativa concedente os atos
originários ou de alterações, relativos a aposentadoria, reformas e pensões, já registrados pelo Tribunal de
Contas, ao apreciar-lhes a legalidade, no uso da sua competência constitucional.’
8. Eis aí a precisa declinação das razões para a negativa de registro propugnada pela Sefip, bem assim
para as deliberações do Tribunal proferidas no mesmo sentido.
9. Aliás, nesse ponto, creio não ser demasiado esclarecer que as fórmulas dispositivas ‘considerar ilegal e
negar registro’ e ‘negar registro’ – a exemplo do que se dá, noutro sentido, com ‘considerar legal e deferir o
registro’ e ‘deferir o registro’ – são absolutamente equivalentes em seu significado e em seus efeitos. É que a
finalidade última da apreciação dos atos complexos de pessoal pelas Cortes de Contas é o aperfeiçoamento
(hipótese de registro) ou o desfazimento desses atos (hipótese de negativa de registro), de modo que o elemento
essencial da parte dispositiva das deliberações da espécie é a prescrição – ou o juízo – quanto ao registro
propriamente dito. A mera omissão do preâmbulo ‘considerar ilegal’ não torna a segunda fórmula imotivada,
assim como sua presença, por si só, não torna a primeira motivada. Em ambos os casos, a existência ou não de
fundamentação deve ser aferida no trecho dedicado à análise da matéria, e não na parte dispositiva da decisão.
10. Relativamente à ilação de que qualquer concurso público pode ser estendido por até quatro anos, não
a tenho como a melhor exegese do texto constitucional:
‘Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
............................................................................................................................................
III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual
período;
IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso
público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir
cargo ou emprego, na carreira’ (grifei).
11. A meu ver, parece certo que a expressão ‘igual período’, presente no inciso III, refere-se ao prazo
inicial de validade do concurso, que poderá ser de ‘até dois anos’. Destarte, se o prazo original for de seis meses,
por exemplo, este será, na exata dicção da Carta, ‘prorrogável uma vez, por igual período’, a saber, outros seis
meses, totalizando doze meses. Tal compreensão é reforçada pela disposição do inciso IV, onde se alude ao
‘prazo improrrogável previsto no edital de convocação’. Logo, no mesmo exemplo, qualquer convocação
efetuada após o decurso do prazo de doze meses contado a partir da homologação do certame – ‘prazo
improrrogável’ – será ofensiva à Constituição.
12. O concurso realizado pela ECT em 2011 teve seu prazo inicial de validade expirado em 29/7/2012;
com a prorrogação, estendeu-se até 29/7/2013. Como todas as admissões aqui tratadas ocorreram em 2014,
todas se deram, nesse particular, em desconformidade com o preceito constitucional.
13. Ainda nesse quesito, também se faz pertinente consignar que a sentença proferida na ACP 000103592-2013-5-10-0015, ora discutida, é substancialmente distinta daquelas outras decisões judiciais referidas pelo
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ilustre Procurador, as quais por vezes implicam – em caráter incidental – a suspensão casuística da validade de
concursos públicos.
14. De fato, na ACP em tela, a Justiça do Trabalho não determinou objetivamente a contratação de
nenhum candidato em específico, tampouco indicou o quantitativo de vagas reservadas no certame e muito
menos as qualificou: antes, simplesmente estendeu o prazo de validade ‘até que se alcance o número de
contratações necessárias, de forma a reduzir as contratações temporárias às situações efetivamente emergenciais
e de duração reduzida’ (cf. sentença de primeiro grau proferida em 19/11/2014).
15. Isso se deu porque o Ministério Público do Trabalho, autor da ação, deixou de indicar os empregos
públicos ocupados de forma supostamente irregular e até mesmo de discriminar as dependências dos Correios
em que a falha teria se verificado. De acordo com a sentença, a própria estatal deveria se incumbir de realizar
um ‘estudo de dimensionamento do seu quadro de pessoal’.
16. Ocorre, todavia, que a ECT não reconhece a existência em seus quadros de contratações de pessoal
efetuadas em desconformidade com a legislação de regência. Antes, tem reiteradamente argumentado em juízo
(cf. voto que sustenta a sentença de segundo grau proferida em 1º/6/2016):
‘que não há prova da existência de vagas efetivas sendo ocupadas por trabalhadores temporários, até
porque inexistentes postos efetivos vagos;
que se utiliza da contratação de mão de obra temporária conforme os requisitos legais, considerando as
diversas situações sazonais de acréscimo extraordinário de serviços que enfrenta;
que, levando-se em conta o seu atual quadro efetivo – de aproximadamente 120 mil trabalhadores –, as
férias e afastamentos destes já seria suficiente para justificar a contratação de mão de obra temporária, a fim de
manter contínua e eficiente a prestação de serviços da demandada;
que a coexistência de contratos de mão de obra temporária e de concursos vigentes não revela, por si só, a
preterição alegada pelo autor;
que o processo de concretização de vagas efetivas no âmbito da ECT é complexo e demorado, pois
dependente da anuência de órgãos externos à demandada;
que a condenação quanto a efetuar estudo de dimensionamento de pessoal e, a partir deste, proceder a
convocação de aprovados em concurso público, tem caráter subjetivo e abstrato e adentra na gestão da ECT,
ultrapassando a função jurisdicional, que se restringiria ao exame da legalidade dos atos administrativos no caso
concreto’.
17. Portanto, o que se tem, concretamente, é um concurso público cuja vigência, em sua plenitude, já se
estende por nove anos, sem nenhum sinal de solução no horizonte.
18. Nessas circunstâncias, como afirmei no precedente reproduzido na instrução da unidade técnica,
considero de todo imprópria a emissão de juízo de legalidade relativamente às contratações realizadas
posteriormente à expiração do prazo improrrogável do concurso público.
19. Tal compreensão, cumpre anotar, encontra respaldo inclusive na jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça (STJ), como ilustra a decisão proferida no RMS 39236:
Ementa
‘RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NÃO
NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. TÉRMINO DO
PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE. PREVISÃO
EDITALÍCIA. ATO DISCRICIONÁRIO.
1. Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado contra ato do Governador do Estado de
Goiás consubstanciado na omissão da Administração Pública em proceder as nomeações dos impetrantes,
regularmente aprovados no cadastro de reserva do concurso público realizado pela AGANP - Agência Goiana
de Administração e Negócios Públicos para provimento dos cargos de Assistente de Gestor Administrativo Área Geral, em detrimento da existência de vagas, para as quais, foram contratados servidores comissionados e
temporários e ainda por preterição da ordem classificatória.
2. A jurisprudência esta Corte Superior é pacífica no sentido de que o termo inicial para a contagem do
prazo decadencial do mandado de segurança contra a ausência de nomeação de candidato aprovado em concurso
público é a data do término do prazo de validade do certame.
3. No presente caso, a publicação da homologação do certame ocorreu em 24.4.2006. O edital (item 103)
que normatizou o concurso público para o referido cargo dispôs que o prazo de validade seria de um ano, a
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contar da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período. O
prazo de validade foi prorrogado até 24.4.2008. A presente ação mandamental só foi impetrada em 15.4.2011
(fl. 2, e-STJ), ou seja, após o prazo de 120 dias.
4. O argumento de que não há que se falar em decadência pois o concurso estaria válido até os dias de
hoje, em razão de decisão judicial que prorrogou indefinidamente a validade do concurso, não prospera.
5. A prorrogação, por prazo indefinido, da validade do concurso, é vedada pela regra do art. 37, inciso III,
da Constituição Federal. Dessa forma, a prorrogação do prazo de validade do concurso público não poderia ser
fixada fora da previsão do edital que determinou que o prazo de validade seria de um ano, prorrogável por igual
período. Até porque ‘a prorrogação do prazo de validade do concurso público é faculdade outorgada à
Administração, exercida segundo critérios de conveniência e oportunidade, os quais não estão suscetíveis de
exame pelo Poder Judiciário’ (AgRg no RMS 30.641/MT, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA,
julgado em 07/02/2012, DJe 14/02/2012).
6. Recurso ordinário não provido’ (Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
13/11/2012, DJe 21/11/2012).
20. Do voto condutor desse acórdão, colhe-se a informação de que o imbróglio teve início com uma ação
civil pública proposta pelo Ministério Público de Goiás denunciando, no âmbito da AGANP, ‘preterição na
ordem classificatória durante o interregno de eficácia do concurso, materializada pela contratação de pessoal em
caráter precário (comissionados e temporários) para o desempenho de serviços afetos às funções atribuídas ao
cargo público de provimento efetivo’. Na sequência, foi exarada decisão judicial estendendo o prazo de validade
do certame por tempo indefinido, situação, como se vê, notavelmente parecida com a verificada no presente
processo.
21. Sem embargo, quanto às consequências de um eventual registro dos atos pelo Tribunal, jamais cogitei,
como sugere o parquet, de ‘coisa julgada administrativa’ ou de impedimento para a ulterior exoneração ou
demissão dos empregados. O que efetivamente afirmei é aquilo que a unidade técnica transcreveu na instrução,
reproduzido no item 7 deste voto revisor. Repito (grifos acrescidos):
‘12. Aliás, seria incongruente emitir um tal juízo de legalidade, ordenando o registro das admissões, e, em
paralelo, orientar a estatal a promover ‘automaticamente’ o desligamento dos empregados, ‘com efeitos ex
tunc’, na hipótese de revogação da ordem judicial, como ora sugere o Ministério Público.
13. De fato, uma vez registrados os atos, seria defeso à origem, mesmo na hipótese de reforma da
sentença trabalhista, desconstituí-los unilateralmente. É que, tratando-se de atos complexos, também o TCU
teria de participar do eventual desfazimento das admissões, consoante pacífica jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal (STF), talhada em sua súmula nº 6: ‘A revogação ou anulação, pelo Poder Executivo, de
aposentadoria, ou qualquer outro ato aprovado pelo Tribunal de Contas, não produz efeitos antes de aprovada
por aquele Tribunal, ressalvada a competência revisora do Judiciário.’
14. Entendimento semelhante, vale dizer, encontra-se na súmula 199 desta Corte: ‘Salvo por sua
determinação, não podem ser cancelados pela autoridade administrativa concedente os atos originários ou de
alterações, relativos a aposentadoria, reformas e pensões, já registrados pelo Tribunal de Contas, ao apreciarlhes a legalidade, no uso da sua competência constitucional.’
22. Ora, se o ato é complexo, requerendo para sua formação o concurso do órgão de origem e desta Corte
de Contas, não há como conceber que, para sua desconstituição administrativa, com efeitos ex tunc, a
participação do TCU seja prescindível.
23. Logo, a se deferir o registro dos atos com base na inquinada decisão judicial, sua eventual
desconstituição igualmente requererá a prévia retirada do registro, sob pena de se assentar, ainda que
tacitamente, a absoluta inocuidade do instituto.
24. O indeferimento do registro, por outro lado, a par de não criar nenhum embaraço à plena eficácia do
provimento jurisdicional, previne – na hipótese de revogação desse provimento – embaraços desnecessários no
plano administrativo para o restabelecimento do status quo ante.
25. Recentemente, este Colegiado se deparou com uma situação que bem ilustra os percalços por vezes
associados ao registro de atos de admissão vinculados a decisões judiciais. No caso, o Senado Federal admitiu
uma servidora com base em provimento judicial mais tarde tornado sem efeito. A apelação da interessada ainda
não foi apreciada pelo Judiciário. Ocorre que o TCU efetuou o registro do ato, num primeiro momento.
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Interpelado pelo Ministério Público Federal sobre a manutenção da servidora em seus quadros, a despeito da
desconstituição da sentença que de início lhe fora favorável, o Senado argumentou que, em face do registro pelo
TCU, não poderia afastar a interessada. Diante da iminente expiração do prazo para a revisão de ofício da
admissão, o Tribunal se viu compelido a cancelar o registro inicial e determinar o sobrestamento do feito até o
advento de decisão judicial definitiva sobre a questão (v. Acórdão 2.079/2019-Plenário).
26. Por fim, faço breve menção a duas recentes decisões do Supremo Tribunal Federal que, segundo
entendo, corroboram a solução sugerida pela Sefip.
27. A primeira é a tese de repercussão geral fixada no RE 636.653:
‘Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão
sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria,
reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas’ (rel. Ministro Gilmar
Mendes; julgado em 19/2/2020).
28. Com isso, tem-se que, se é temerário, de um lado, registrar atos de pessoal com respaldo em decisões
judiciais passíveis de modificação, de outro, doravante, aguardar o respectivo trânsito em julgado pode mesmo
inviabilizar a manifestação tempestiva do Tribunal sobre o assunto. No caso destes autos, por exemplo, o
processo judicial já se arrasta há sete anos sem decisão definitiva, prazo já bem superior àquele estipulado pelo
STF para o pronunciamento desta Casa.
29. A segunda menção é à tese fixada, também em regime de repercussão geral, no RE 960.429:
‘Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e
de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas
hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal’ (rel. Ministro Gilmar Mendes; julgado
em 5/3/2020).
30. Fixada, pois, a competência exclusiva da Justiça Federal nas causas envolvendo concursos públicos
para contratação de pessoal pelas empresas estatais, é bastante provável que a sentença trabalhista proferida na
Ação Civil Pública 0001035-92-2013-5-10-0015 – como dito, ainda não transitada em julgado – em algum
momento venha a ser desconstituída, o que implicará a necessidade de o TCU, caso proceda ao registro dos atos
tratados neste processo, ter de revisitar o tema para retirar o registro.
31. Lembro, de passagem, que a existência de decisão judicial na gênese de ato administrativo não impõe,
necessariamente, seu registro pelo TCU. O ponto, inclusive, já foi abordado pelo STF, como na apreciação do
MS 23.665-DF, quando o Ministro Maurício Corrêa, em voto acolhido à unanimidade pelo plenário da Corte
Constitucional, anotou:
‘(...) o Tribunal de Contas pode negar o registro de atos de aposentadoria, ainda quando objeto de
decisões originárias de juízes ou tribunais, salvo aquelas em que for parte e que tenham como finalidade
específica o registro respectivo’
32. Em tempo, tendo a eminente Ministra Ana Arraes manifestado sua concordância, no caso concreto,
com a essência do encaminhamento aqui defendido, nada tenho a objetar quanto à adoção da fórmula
‘considerar ilegais e negar registro aos atos’, ora sugerida por Sua Excelência.’

11. Consoante observou o Ministro Benjamin Zymler em seu voto, o concurso realizado pela
ECT em 2011 teve seu prazo inicial de validade expirado em 29/7/2012; com a prorrogação, estendeuse até 29/7/2013. Todos os interessados foram admitidos em data posterior a 2014, desse modo, todas
se deram, nesse particular, em desconformidade com o preceito constitucional.
12. A jurisprudência do TCU, portanto, aperfeiçoou-se no sentido de não apenas negar o
registro dos atos, mas julga-los como ilegais, com a consequente negativa do registro. Desse modo, o
atual posicionamento desta Corte de Contas está se consolidando no sentido exposto do Acórdão
1.106/2020-TCU Plenário, o qual restou assim ementado:
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões
expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1º, inciso V, 39,
inciso I, da Lei 8.443/1992, 259, inciso I, e 260, §1º, do Regimento Interno, em:
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9.1. considerar ilegais e negar registro aos atos de admissão tratados neste processo;
9.2. determinar à Diretoria Regional da ECT em São Paulo Interior que:
9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0001035-92-2013-5-10-0015, em trâmite na
Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu por
prazo indeterminado a validade do concurso público regido pelo Edital 11/2011;
9.2.2. dê ciência desta deliberação aos interessados.

CONCLUSÃO
13. Esta Unidade Técnica considera que o atos de Marco Antonio de Sousa Barbosa, Paulo
Henrique Costa da Silva, Renato da Silva Farias, Afonso Jose de Souza Lopes, Maria Felicidade
Ferreira dos Santos devem ser considerados ilegais e terem negado o registro pela Corte de Contas,
consoante os Acórdãos 7.120/2020, de relatoria do Ministro Augusto Nardes, Acórdão 6.208/2020, de
relatoria da Ministra Ana Arraes e Acórdãos 5.353/2020 e 8259/2020, de relatoria do MinistroSubstituto Marcos Bemquerer, todos da 2ª Câmara.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
14. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso
V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1º e 5º, do Regimento Interno do Tribunal de Contas
da União, bem como art. 7º, § 4º da IN 78/2018, propõe-se:
a)
considerar ILEGAL e recusar o registro do ato de Marco Antonio de Sousa Barbosa
(028.821.741-10), Paulo Henrique Costa da Silva (009.998.421-02), Renato da Silva Farias
(016.796.281-78), Afonso Jose de Souza Lopes (007.590.421-79), Maria Felicidade Ferreira dos
Santos (015.788.101-67);
b)
determinar à Diretoria Regional da ECT em Brasília que:
b.1) acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0001035-92-2013-5-10-0015, em
trâmite na Justiça Trabalhista da 10ª Região, e, caso venha a ser desconstituída a sentença ora
favorável aos interessados, torne sem efeito seu ato de admissão nos quadros da entidade, bem como
providencie o cadastramento do respectivo desligamento no sistema Sisac:
b.2) dê ciência da deliberação que vier a ser adotada aos interessados.”
É o Relatório.
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Versam os presentes autos acerca dos atos de Admissão de Marco Antônio de Sousa
Barbosa, Paulo Henrique Costa da Silva, Renato da Silva Farias, Afonso Jose de Souza Lopes e Maria
Felicidade Ferreira dos Santos, emitidos pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.
2. A Secretaria de Fiscalização de Pessoal – Sefip registrou que a posse dos interessados
ocorreu em período posterior à validade do concurso (29/7/2013), devido à decisão que
prorrogou a validade do certame regido pelo Edital 11/2011 por prazo indeterminado até o
julgamento do mérito, no âmbito da ação civil pública 0001035-92.2013.5.10.0015, que se
encontra em andamento no Tribunal Superior do Trabalho.
3.
Como exposto, a jurisprudência do TCU está se consolidando no sentido de considerar
ilegais e negar registro aos atos de admissões, cujo certame público é regido pelo Edital da ECT
11/2011, ocorridas após a validade inicial do concurso, nos termos do Acórdão 1.106/2020-Plenário,
Relatora Ministra Ana Arraes.
4.
Com fundamento na referida decisão, a unidade especializada e o MP/TCU propuseram
considerar ilegais e negar registro ao atos tratados neste processo, além determinar à Diretoria
Regional da ECT em Brasília que acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0001035-92-
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2013-5-10-0015, em trâmite na Justiça Trabalhista da 10ª Região, e, caso venha a ser desconstituída a
sentença ora favorável aos interessados, torne sem efeito seu ato de admissão nos quadros da entidade,
bem como providencie o cadastramento do respectivo desligamento no sistema Sisac.
5.
Manifesto-me, em essência, de acordo com a proposta oferecida, de modo que adoto a
análise promovida pela Sefip como parte das minhas razões de decidir, sem prejuízo das considerações
adiante expostas.
6.
Observo que as admissões ora em exame decorreram de decisões judiciais adotadas em
processos individuais, e não na citada ação civil pública.
7.
Consoante sentenças juntadas a cada um dos atos tratados nos presentes autos, a
contratação de Marco Antônio de Sousa Barbosa foi determinada na RT 0000488-53.2016.5.10.0013
(peça 2, p. 4-12); a de Paulo Henrique Costa da Silva, na RT 0001597-42.2015.5.10.0012 (peça 3, p. 512); a de Renato da Silva Farias, na RT 0001519-02.2016.5.10.0016 (peça 4, p. 4-9); a de Afonso José
de Souza Lopes, na RT 0001636-05.2016.5.10.0012 (peça 5, p. 5-10); e a de Maria Felicidade Ferreira
dos Santos, no MS 1220-84.2013.4.01.3501 (peça 6, p. 5-10).
8.
Assim, referidos atos devem ser considerados ilegais, sendo-lhes recusado o registro, sem
prejuízo de que a relação contratual seja mantida enquanto amparadas pelas respectivas decisões
judiciais, cujos desdobramentos deverão também ser acompanhados pela unidade jurisdicionada.
Ante o exposto, proponho que o Tribunal aprove o Acórdão que ora submeto à deliberação
deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 5362/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo TC 035.045/2020-5.
2. Grupo I – Classe IV – Assunto: Admissão.
3. Interessados: Afonso Jose de Souza Lopes (007.590.421-79); Marco Antônio de Sousa
Barbosa (028.821.741-10); Maria Felicidade Ferreira dos Santos (015.788.101-67); Paulo Henrique
Costa da Silva (009.998.421-02); Renato da Silva Farias (016.796.281-78).
4. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e
de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Admissões efetuadas pela Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos – ECT,
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara,
ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1º, inciso V, 39, inciso I, da Lei
8.443/1992, 1º, inciso VIII, 259, inciso I, e 260, §1º, do Regimento Interno, em:
9.1. considerar ilegais e recusar o registro dos atos de admissão de Afonso José de Souza Lopes
(007.590.421-79); Marco Antônio de Sousa Barbosa (028.821.741-10); Maria Felicidade Ferreira dos
Santos (015.788.101-67); Paulo Henrique Costa da Silva (009.998.421-02); e Renato da Silva Farias
(016.796.281-78);
9.2. determinar à Diretoria Regional da ECT que:
9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0001035-92-2013-5-10-0015, bem
como das Reclamações Trabalhistas 0000488-53.2016.5.10.0013; 0001597-42.2015.5.10.00;
0001519-02.2016.5.10.0016; 0001636-05.2016.5.10.0012; e do Mandado de Segurança 12084.2013.4.01.3501, e, caso venha a ser desconstituídas as sentenças ora favoráveis aos interessados,
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torne sem efeito os atos de admissão nos quadros da entidade e providencie o cadastramento dos
respectivos desligamentos no sistema e-Pessoal;
9.2.2. dê ciência desta deliberação aos interessados.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5362-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de
Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral

GRUPO I – CLASSE V – 1ª CÂMARA
TC 039.905/2020-9
Natureza: Pensão Militar.
Órgão/Entidade/Unidade: Comando do Exército.
Interessadas: Airtes Regina Cardoso Costa (004.630.546-79); Carmem Luísa Bittencourt de
Andrade da Costa (628.653.407-59); Denise Maria Cardoso (795.471.687-20); Francisca de Fatima de
Freitas Aparecido (598.292.737-68); Jurema Constâncio Castro (093.402.907-55 - Falecida); Maria
Odete Barbosa Serrano (609.706.857-34); Marlene Nunes Moreira (022.037.027-37 - Falecida);
Sandra Cristina Rodrigues dos Santos (663.284.897-49); Solange Claudino Bruno (385.705.567-72 Falecida); Vera Lucia Tavares Correa (980.093.387-53)
Representação legal: não há.
SUMÁRIO: PESSOAL. PENSÃO MILITAR. TRÊS ATOS PREJUDICADOS, EM FUNÇÃO
DO EXAURIMENTO DE SEUS EFEITOS FINANCEIROS ANTES DA APRECIAÇÃO.
LEGALIDADE E REGISTRO DE UM ATO. IRREGULARIDADE NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO
PENSIONAL EM QUATRO ATOS. CONTRARIEDADE AO ENTENDIMENTO FIXADO PELO
TRIBUNAL A PARTIR DO ACÓRDÃO 2.225/2019 – PLENÁRIO. ILEGALIDADE DA
CONCESSÃO E NEGATIVA DO RESPECTIVO REGISTRO. DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA.
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RELATÓRIO
Versam os presentes autos acerca das pensões militares deixadas em favor de Airtes Regina
Cardoso Costa, Carmem Luísa Bittencourt de Andrade da Costa, Denise Maria Cardoso, Francisca de
Fatima de Freitas Aparecido, Jurema Constâncio Castro, Maria Odete Barbosa Serrano, Marlene
Nunes Moreira, Sandra Cristina Rodrigues dos Santos, Solange Claudino Bruno e Vera Lucia Tavares
Correa, deferidas pelo Comando do Exército nos termos constantes das peças 2/9, cujos atos foram
encaminhados para deliberação por intermédio do sistema e-Pessoal, na sistemática definida na IN
78/2018, com parecer do órgão de Controle Interno pela legalidade.
2.
A unidade técnica, ao analisar os fundamentos legais das concessões e as informações
prestadas pelo Controle Interno, lavrou a instrução vista à peça 11, adiante parcialmente transcrita, que
obteve a anuência de seu dirigente e do representante do Ministério Público junto ao TCU – MP/TCU
(peças 12/13):
“EXAME TÉCNICO
Procedimentos aplicados
13. 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, em seus arts. 4º, § 2º, e 3º, § 3º, respectivamente, que os atos de pessoal disponibilizados por
meio do e-Pessoal devem ser submetidos à crítica automatizada do próprio sistema, com base em
parâmetros predefinidos.
14. Relativamente aos atos de admissão e concessão de aposentadoria, pensão e reforma, as
rotinas de crítica das informações cadastradas nos sistemas informatizados de coleta de atos foram
elaboradas e validadas levando-se em conta as peculiaridades desses atos. Os itens de verificação do
sistema compreendem prazos e fundamentos legais, assim como eventuais ocorrências de acumulação.
Tratam-se de verificações mais abrangentes, minuciosas e precisas do que aquelas que podem ser
realizadas por mãos humanas, proporcionando um nível de segurança ainda maior.
15. As críticas aplicadas aos atos encontram-se discriminadas na opção Crítica do Sistema ePessoal.
16. Além da crítica automatizada, há verificação humana adicional no caso de haver alertas do
sistema ou informações não formatadas, como esclarecimentos do gestor ou do controle interno.
17. 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 Sisac, que informa as parcelas no momento do
registro do ato.
SITUAÇÃO DAS REFORMAS QUE ORIGINARAM AS PENSÕES EM ANÁLISE
18. É importante salientar que esta Corte de Contas, recentemente, mudou o entendimento
quanto à possibilidade de o militar já reformado por limite de idade para permanência na reserva
receber um posto/graduação acima, para fins de proventos, por ocasião de sua reforma por
incapacidade, amparada no art. 110 da Lei 6.880/1980, firmando entendimento de que apenas militares
da ativa ou da reserva podem receber a majoração no posto/graduação, conforme texto da lei a seguir:
Lei nº 6880/80
(...)
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;
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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.
§ 3º Aos benefícios previstos neste artigo e seus parágrafos poderão ser acrescidos outros relativos
à remuneração, estabelecidos em leis especiais, desde que o militar, ao ser reformado, já satisfaça às condições
por elas exigidas.

19. O Acórdão 2.225/2019, TCU-Plenário, da Relatoria do Ministro Benjamin Zymler,
apresentou nova interpretação na situação supracitada, in verbis:
Sumário
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.
(Grifo nosso)

20. De acordo com todas as verificações realizadas, para os atos desta instrução, é pertinente
observar que todos os instituidores foram reformados inicialmente por idade, posteriormente foram
novamente reformados, só que nesta oportunidade por incapacidade/invalidez, situação em que
erroneamente tiveram seus proventos majorados para 01 (um) o posto/graduação acima. Ao falecerem,
o cálculo ilegal dos proventos veio a incidir sobre a pensão militar deixada para a maioria dos casos a
seguir, conforme demostrado no quadro abaixo:
Base de cálculo dos proventos
Ato
de PMIL

190

Posto/gra
duação
da
reforma inicial
Capitão

Posto/Grad. da
reforma
incapacidade/invalidez
Major

Posto/gra
duação
concedidos
na
PMil
Major*

Posto/gradu
ação corretos na
PMil

Par
ecer Sefip

Major

6/2017
113
2º Tenente
1º Tenente
1º
2º Tenente
72/2017
Tenente***
133
Major
Tenente-Coronel
Gen. De
Coronel
71/2017
Brigada**
133
Gen-deMarechal
Marechal
Marechal
98/2017
Exército
**
147
Major
Tenente-Coronel
Coronel*
Tenente34/2017
Coronel
155
2º Tenente
1º Tenente
1º
2º Tenente
42/2017
Tenente***
178
Coronel
Gen. De Brigada
Gen. De
Gen.
De
07/2017
Divisão*
Brigada
188
2º Tenente
1º Tenente
Major**
Capitão
71/2017
* Militar contribuiu com 01 posto/graduação acima para fins de pensão militar;
** Militar contribuiu com 02 posto/graduação acima para fins de pensão militar;
***Militar NÃO contribuiu para posto/graduação acima para fins de pensão militar;

LE
GAL
ILE
GAL
ILE
GAL
LE
GAL
ILE
GAL
ILE
GAL
ILE
GAL
ILE
GAL

21. Assim, pelo exposto, verificados os atos SISAC de reforma inicial e alteração de reforma,
os atos em estudo devem receber parecer pela ilegalidade, com exceção dos atos 1906/2017 e
13398/2017 que podem receber a chancela pela legalidade, devendo para aqueles ser adequada a base
de cálculo dos proventos de pensão militar conforme exposto no quadro, por contrariar o disposto no
Acórdão 2.225/19- TCU-Plenário.

1017
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

22. No que se refere à acumulação de cargos/proventos públicos por parte de beneficiários dos
instituidores dos atos em análise, verificou-se o que se segue no quadro a seguir:
Ato

de

Nome do beneficiário

PMIL
13371/20

Acumulação

Parece
r Sefip
Legal

APOSENTADORIA
POR
SOLANGE CLAUDINO
IDADE
(INSS)
BRUNO, 385.705.567-72
13398/20
SERVIDORA
PÚBLICA
CARMEM
LUISA
17
FEDERAL
APOSENTADA
BITTENCOURT
DE
ANDRADE DA COSTA,
628.653.407-59
14734/20
APOSENTADORIA
POR
DENISE
MARIA
17
IDADE
(INSS)
CARDOSO, 795.471.687-20
17807/20
PENSÃO
POR
MORTE
MARIA
ODETE
17
PREVIDENCIÁRIA
(INSS)
BARBOSA
SERRANO,
609.706.857-34
18871/20
PENSÃO
POR
MORTE
VERA
LUCIA
17
MINISTÉRIO
DA
TAVARES
CORREA,
INFRAESTRUTURA
980.093.387-53
23.
As acumulações apresentadas acima estão amparadas no art. 29 da Lei nº
verbis:
17

Legal

Legal
Legal

Legal

3765/60, in

Art. 29. É permitida a acumulação:
I - de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos ou aposentadoria;
II - de uma pensão militar com a de outro regime, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição
Federal.

CONCLUSÃO
24. A abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam convicção
de ilegalidade dos atos com exceção dos atos nº 1906/2017 e 13398/2017 que devem receber a
chancela pela legalidade. Assim, cabe proposta no sentido de que sejam considerados ilegais, negandolhes os registros, com exceção dos atos nº 1906/2017 e 13398/2017 que devem ser registrados.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
25. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1º, inciso
V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1º e 5º, do Regimento Interno do Tribunal de Contas
da União, bem como art. 7º, § 4º da IN 78/2018, propõe-se:
a) considerar ilegais os atos de concessão de pensão constantes neste processo por contrariarem
o Acórdão nº 2225/19-TCU-Plenário, com exceção dos atos nº 1906/2017 e 13398/2017 que devem
receber a chancela pela legalidade;
b) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelas interessadas,
consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU;
c) determinar ao Comando do Exército que:
c.1) no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta Deliberação, abstenha-se de realizar
pagamentos decorrentes do ato impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à
responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno/TCU;
c.2) dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste
Acórdão, à beneficiária, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta dias), comprovante da
referida ciência; e
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c.3) alerte aos beneficiários que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis
recursos perante o TCU não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a
respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos.
d) esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2º, do Regimento Interno, que a
concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este
Tribunal de novo ato concessório, escoimado das irregularidades apontadas nestes autos;
e) proceda a regularização do posto/graduação que serve de base para o cálculo dos proventos de
pensão militar;
f) determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que monitore o cumprimento das medidas
indicada nos subitens 14.d. e 14.e. supra, representando a este Tribunal, caso necessário.”
É o Relatório.

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
Versam os presentes autos acerca das Pensões Militares instituídas em favor de Airtes
Regina Cardoso Costa, Carmem Luísa Bittencourt de Andrade da Costa, Denise Maria Cardoso,
Francisca de Fátima de Freitas Aparecido, Jurema Constâncio Castro, Maria Odete Barbosa Serrano,
Marlene Nunes Moreira, Sandra Cristina Rodrigues dos Santos, Solange Claudino Bruno e Vera Lucia
Tavares Correa, deferidas pelo Comando do Exército.
2.
A unidade técnica lavrou a instrução à peça 11 propugnando pela ilegalidade das
concessões, com exceção das pensões deixadas por Antônio Alves Moreira, em favor de Marlene
Nunes Moreira, e por Antônio Carlos Bittencourt de Andrade, em favor de Carmem Luísa Bittencourt
de Andrade da Costa, que devem receber a chancela pela legalidade.
3.
O Ministério Público manifestou-se de acordo com a proposta oferecida (peça 13).
4.
Com efeito, exceto os dois atos mencionados, os demais benefícios padecem de vício, uma
vez que concedidos em contrariedade ao entendimento assentado nesta Corte de Contas, por força do
Acórdão 2225/2019-Plenário (Relator Ministro Benjamin Zymler), no sentido de que: “A reforma de
militar por incapacidade com proventos calculados com base no soldo correspondente ao grau
hierárquico imediato ao que possuir ou que possuía na ativa (art. 110, § 1º, da Lei 6.880/1980)
restringe-se aos militares da ativa ou da reserva remunerada, não sendo possível a concessão dessa
vantagem aos militares já reformados”.
5.
Nas concessões ora em análise, todos os instituidores foram reformados, inicialmente, por
idade e, posteriormente, os atos de reforma foram alterados, tendo por fundamento
incapacidade/invalidez, oportunidade em que, de forma equivocada, tiveram seus proventos majorados
para um posto/graduação acima, com reflexo no cálculo da pensão militar deixada para a maioria das
interessadas.
6.
As situações de cada benefício foram expostas pela Sefip, no quadro constante do item 9
da instrução reproduzida no relatório precedente, o qual evidencia os casos em que as pensões foram
calculadas com base em posto/graduação acima do devido.
7.
Assim, é imperativo reconhecer que referidas situações denotam contrariedade ao
entendimento firmado neste Tribunal a partir do Acórdão 2.225/2019-Plenário, Relator Ministro
Benjamin Zymler, razão que me leva a concluir pela ilegalidade das pensões e negativa do registro dos
atos concessórios dos instituidores Ayrton Cardoso (peça 6), José Carlos Aparecido (peça 7), Ignácio
Serrano de Andrade (peça 8) e Ari Alves dos Santos (peça 9).
8.
Quanto ao instituidor Antônio Carlos Bittencourt de Andrade (peça 5), acompanho também
os pareceres convergentes que concluíram pela legalidade.
9.
Ressalvo, todavia, que constatei, em consulta ao Sisobi (peças 15 a 17), o falecimento das
únicas beneficiárias dos instituidores Antônio Alves Moreira, Omilton da Silva Castro e Joao Martins
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Claudino, as Sras. Marlene Nunes Moreira, em 17/01/2021, Jurema Constâncio Castro, em
20/01/2021, e Solange Claudino Bruno, em 04/12/2020, respectivamente. Cessados, portanto, seus
efeitos financeiros, resta configurada a hipótese de aplicação do art. 260, § 5º, do Regimento Interno
desta Casa, no sentido de considerar o exame de tais atos (peças 2, 3 e 4) prejudicado por perda de
objeto.
10. Com essas considerações, acolho, parcialmente, a proposta alvitrada pela unidade técnica,
que teve a concordância do Ministério Público, incorporando-a à parte das minhas razões de decidir.
11. Observo, ainda, que os atos em análise deram entrada nesta Corte de Contas em prazo
inferior a cinco anos, não sendo aplicável, portanto, o entendimento adotado por este Tribunal
mediante o Acórdão 122/2021-Plenário em decorrência da decisão do STF no âmbito do RE 636.553.
12. No presente feito, considerando tratar-se de ilegalidade relacionada a processos de
concessão, perfilho o entendimento de que o julgamento proposto não implica na obrigatoriedade de
ressarcimento das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé, até a data do conhecimento desta
deliberação, razão pela qual julgo aplicável o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste
Tribunal.
Diante do exposto, manifesto-me no sentido de que este Colegiado adote a deliberação que ora
submeto a sua apreciação.

ACÓRDÃO Nº 5363/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo TC 039.905/2020-9.
2. Grupo I – Classe V – Assunto: Pensão Militar.
3. Interessadas: Airtes Regina Cardoso Costa (004.630.546-79); Carmem Luísa Bittencourt de
Andrade da Costa (628.653.407-59); Denise Maria Cardoso (795.471.687-20); Francisca de Fátima de
Freitas Aparecido (598.292.737-68); Jurema Constâncio Castro (093.402.907-55 - Falecida); Maria
Odete Barbosa Serrano (609.706.857-34); Marlene Nunes Moreira (022.037.027-37 - Falecida);
Sandra Cristina Rodrigues dos Santos (663.284.897-49); Solange Claudino Bruno (385.705.567-72 Falecida); Vera Lúcia Tavares Correa (980.093.387-53).
4. Órgão/Entidade/Unidade: Comando do Exército.
5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
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 Pensão Militar, 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, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, 260, §§
1º, 2º e 5º, do Regimento Interno, ACORDAM em:
9.1. considerar legal o ato relativo à pensão militar instituída por Antônio Carlos Bittencourt de
Andrade (peça 5), autorizando o respectivo registro;
9.2. considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos relativos às pensões militares
instituídas por Antônio Alves Moreira (peça 2), Omilton da Silva Castro (peça 3) e João Martins
Claudino (peça 4);
9.3. considerar ilegais os atos relativos às pensões militares instituídas por Ayrton Cardoso (peça
6), José Carlos Aparecido (peça 7), Ignácio Serrano de Andrade (peça 8) e Ari Alves dos Santos (peça
9), recusando os respectivos registros;
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9.4. dispensar a devolução das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé, nos termos da
Súmula 106 deste Tribunal;
9.5. determinar ao Comando do Exército que:
9.5.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da presente
deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos ora impugnados, sob pena de responsabilidade
solidária da autoridade administrativa omissa, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição
Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas;
9.5.2. emita novos atos de pensão, livres da irregularidade apontada, submetendo-os 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;
9.5.3. dê ciência desta deliberação às beneficiárias dos atos tratados no item 9.3, 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;
9.5.4. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovantes de que
as interessadas tiveram ciência desta deliberação;
9.6. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Defesa e ao Comando do Exército;
9.7. determinar à Sefip que:
9.7.1. monitore o cumprimento das determinações elencadas nos itens 9.5.1 a 9.5.4 deste aresto;
9.7.2. arquive os autos, cumpridos os termos deste Acórdão.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5363-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti (Relator) e Weder de
Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

AUGUSTO SHERMAN CAVALCANTI
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral
GRUPO I – CLASSE V – 1ª Câmara
TC 005.690/2021-8
Natureza: Aposentadoria.
Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO.
Interessados: Claudia Godoy Rist (386.043.961-87), Wilbert Golden Batista (184.104.721-04) e
Roberto de Paula Felix (244.286.711-72).
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SUMÁRIO: PESSOAL. APOSENTADORIA. RECEBIMENTO DE PROVENTOS EM
VALOR SUPERIOR À REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO. VEDAÇÃO
CONSTITUCIONAL EXPRESSA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. ILEGALIDADE DOS
ATOS. RECUSA DOS CORRESPONDENTES REGISTROS. DETERMINAÇÕES AO ÓRGÃO DE
ORIGEM.
RELATÓRIO
Adoto como Relatório, com os pertinentes ajustes de forma, a instrução da Secretaria de
Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais – Sefip, por meio
da qual as concessões de aposentadoria objetos destes autos foram assim analisadas (peças 7 e 8):
“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 suscetíveis 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 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 e-Pessoal, 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 e-Pessoal, bem como nos espelhos dos atos contemplados por esta instrução.
Exame das Constatações
9. Ato: 27448/2019 - Interessado: CLAUDIA GODOY RIST - CPF: 386.043.961-87
9.1. Parecer do Controle Interno: considerar o ato legal.
9.2. Constatações e análises:
9.2.1. Houve o registro de pelo menos uma rubrica com Denominação para análise pelo TCU =
Vantagem de caráter pessoal (3560 - Opção Fun. Comissionada Inat Provisório (Vantagem de caráter
pessoal - Incorporação de opção de função) - R$ 1.379,07).
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.
c. Análise da Equipe Técnica:
Concessão da vantagem de opção de que trata o art. 2º da Lei 8.911/1994, o que proporcionou
acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação à última remuneração da atividade, assim como
em virtude de não haver incidência de contribuição previdenciária na atividade, resultando em
descumprimento do disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela
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Emenda Constitucional 20/1998.
9.2.2. Houve o registro de pelo menos uma rubrica com Denominação para análise pelo TCU =
Vantagem de caráter pessoal (3575 - Vant. Pes. Lei 9.527/97 Inat Provisório (Vantagem de caráter
pessoal - Incorporação de quintos/décimos de função) - R$ 2.121,65).
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.
c. Análise da Equipe Técnica:
A concessão da vantagem de quintos ou décimos está em consonância com a jurisprudência
deste Tribunal e os critérios das Leis 8.911/1994 e 9.624/1998 (os períodos anteriores a 8/4/1998 são
suficientes para a incorporação da vantagem de quintos).
9.3. O detalhamento da inconsistência acima elencada encontra-se no anexo II dessa instrução.
[Eis, a seguir, a transcrição da análise constante do Anexo II:
‘CONCESSÃO DA VANTAGEM DE QUINTOS/DÉCIMOS, TRANSFORMADA EM
VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI
Detectou-se a concessão da vantagem de quintos/décimos, transformada em Vantagem Pessoal
Nominalmente Identificada - VPNI, pelo artigo 62-A da Lei 8.112/1990.
Rememore-se que a possibilidade de incorporação da vantagem denominada quintos foi
instituída com a Lei 6.732/1979.
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.
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.
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.
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.
Após a edição da Lei 8.112/1990, por meio do seu artigo 62, § 2º, introduziu novo
disciplinamento ao assunto.
Assim, 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.
Essa vantagem, no entanto, foi extinta e restabelecida por diversas vezes, como demonstra o
breve histórico abaixo apresentado.
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.
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) .
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.
Como se vê, essa vantagem sempre esteve cercada de controvérsia. 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
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trata o caput deste artigo somente estará sujeita às revisões gerais de remuneração dos servidores
públicos federais.’
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.
No âmbito deste Tribunal, foi editado o Acórdão 2248/2005-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-TCU-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’.
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.
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.
Em razão dessa decisão do STF, o supramencionado Acórdão 2248/2005-TCU-Plenário foi
considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Mandado de Segurança
25.763/DF.
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 Acórdão 731/2003-TCU-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.
Ademais, nos termos do Acórdão 5455/2018-TCU-Segunda 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.
Em recente julgamento, no supramencionado RE 638.115/CE, cujo resultado final foi
proclamado em 18/12/2019, o STF deu provimento a Embargos de Declaração, onde foi proferida a
seguinte decisão:
‘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
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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.’
Em razão disso, o STF permitiu a continuidade do pagamento dos quintos incorporados no
período de 8/4/1998 a 4/9/2001. Todavia, no que diz respeito às parcelas amparadas com base em
decisão judicial não transitada em julgado ou decisão administrativa, deverá ser promovida sua
absorção por quaisquer reajustes futuros.
No que diz respeito à vantagem de quintos, a despeito de haver incorporações após o advento da
Lei 9.624/1998, o que impediria a legalidade do ato nesse aspecto, o pagamento está amparado pela
decisão do STF supramencionada.
A despeito de o TCU não estar diretamente submetido ao que foi decidido pelo Poder Judiciário,
entende-se que devem ser respeitadas as decisões do STF fixadas em regime de repercussão geral, uma
vez que este Tribunal pode se autovincular ao precedente adotado pela Corte Maior.
Constata-se também que o Acórdão 501/2020-TCU-Primeira Câmara (Ministro-Relator Weder
de Oliveira) foi no mesmo sentido de se alinhar à decisão do STF supramencionada.
Em resumo, nos casos em que há decisão judicial transitada em julgado, a vantagem deve
continuar a ser paga. Nos casos em que o pagamento se deu por decisão administrativa ou decisão
judicial não transitada em julgada, deverá ser promovida sua absorção por quaisquer reajustes
futuros.’]
Encaminhamento do ato:
9.4. Considerar ILEGAL e recusar registro do ato de aposentadoria de CLAUDIA GODOY
RIST do quadro de pessoal do órgão/entidade Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO,
com base 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/TCU.
(...)
10. Ato: 50812/2019 - Interessado: WILBERT GOLDEN BATISTA - CPF: 184.104.721-04
10.1. Parecer do Controle Interno: considerar o ato legal.
10.2. Constatações e análises:
10.2.1. Houve o registro de pelo menos uma rubrica com Denominação para análise pelo TCU =
Vantagem de caráter pessoal (3560 - Opção Fun. Comissionada Inat Provisório (Vantagem de caráter
pessoal - Incorporação de opção de função) - R$ 1.379,07).
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.
c. Análise da Equipe Técnica: [idem à análise constante do subitem 9.2.1, retro]
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10.2.2. Houve o registro de pelo menos uma rubrica com Denominação para análise pelo TCU =
Vantagem de caráter pessoal (3575 - Vant. Pes. Lei 9.527/97 Inat Provisório (Vantagem de caráter
pessoal - Incorporação de quintos/décimos de função) - R$ 2.384,20).
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.
c. Análise da Equipe Técnica: [idem à análise constante do subitem 9.2.2, retro]
(...)
10.4. Encaminhamento do ato:
10.4.1. Considerar ILEGAL e recusar registro do ato de aposentadoria de WILBERT GOLDEN
BATISTA do quadro de pessoal do órgão/entidade Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e
TO, com base 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/TCU.
(...)
11. Ato: 54516/2019 - Interessado: ROBERTO DE PAULA FELIX - CPF: 244.286.711-72
11.1. Parecer do Controle Interno: considerar o ato legal.
11.2. Constatações e análises:
11.2.1. Houve o registro de pelo menos uma rubrica com Denominação para análise pelo TCU =
Vantagem de caráter pessoal (3560 - Opção Fun. Comissionada Inat Provisório (Vantagem de caráter
pessoal - Incorporação de opção de função) - R$ 1.379,07).
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.
c. Análise da Equipe Técnica: [idem à análise constante do subitem 9.2.1, retro]
11.2.2. Houve o registro de pelo menos uma rubrica com Denominação para análise pelo TCU =
Vantagem de caráter pessoal (3575 - Vant. Pes. Lei 9.527/97 Inat Provisório (Vantagem de caráter
pessoal - Incorporação de quintos/décimos de função) - R$ 2.466,77).
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.
c. Análise da Equipe Técnica: [idem à análise constante do subitem 9.2.2, retro].
(...) 11.4. Encaminhamento do ato:
11.4.1. Considerar ILEGAL e recusar registro do ato de aposentadoria de ROBERTO DE
PAULA FELIX do quadro de pessoal do órgão/entidade Tribunal Regional do Trabalho da 10ª
Região/DF e TO, com base 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/TCU.
(...)
CONCLUSÃO
12. A abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam convicção de
que os atos 54516/2019, 50812/2019 e 27448/2019 podem ser apreciados pela ilegalidade, em razão
das irregularidades apontadas no item Exame das Constatações desta instrução, que representam
afronta à legislação e à jurisprudência de referência.
13. Os aludidos atos deram entrada neste Tribunal há menos de cinco anos, não sendo aplicável,
portanto, o procedimento de contraditório e ampla defesa determinado pelo Acórdão 587/2011-TCUPlenário.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
14. 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:
14.1. Considerar ILEGAIS e recusar registro dos atos de aposentadoria de ROBERTO DE
PAULA FELIX, WILBERT GOLDEN BATISTA e CLAUDIA GODOY RIST do quadro de pessoal
do órgão/entidade Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO, com base nos arts. 71,
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inciso III, da Constituição Federal, 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1º, do
Regimento Interno/TCU;
1.4.2. Com fulcro no art. 262, caput, do Regimento Interno deste Tribunal, determinar ao
órgão/entidade Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO que:
14.2.1. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência
do órgão/entidade Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO, do acórdão que vier a ser
proferido, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU.
14.2.2. emita novos atos, livres das irregularidades ora apontadas, em substituição aos atos de
aposentadoria de ROBERTO DE PAULA FELIX, WILBERT GOLDEN BATISTA e CLAUDIA
GODOY RIST, submetendo-os à nova apreciação por este Tribunal, na forma do artigo 260, caput, do
Regimento Interno/TCU;
14.2.3. no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos
comprobatórios de que os interessados cujos atos foram impugnados estão cientes do julgamento deste
Tribunal;
14.2.4. promova a exclusão, no prazo 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta
deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, da rubrica
apontada em face de manifesta ilegalidade, uma vez que o seu pagamento não encontra respaldo na
jurisprudência deste Tribunal;
14.2.5. dê ciência, no prazo de quinze dias, contados da notificação, do inteiro teor desta
deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de
eventuais recursos junto ao TCU não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente,
caso o recurso não seja provido.”
2.
O Ministério Público junto ao TCU, representado pela Procuradora-Geral Cristina
Machado da Costa e Silva, manifestou-se de acordo com a proposta da Sefip (peça 9).
É o Relatório.
VOTO
Em apreciação atos de concessão de aposentadoria emitidos pelo Tribunal Regional do
Trabalho da 10ª Região/DF e TO em benefício da Sra. Claudia Gody Rist e dos Srs. Wilbert Golden
Batista e Roberto de Paula Felix, ex-servidores do referido Tribunal.
2.
As concessões em análise ocorreram na modalidade voluntária, com proventos integrais,
calculados com base na última remuneração do cargo em que se deu a inativação, nos termos do art. 3º
da Emenda Constitucional (EC) 47/2005.
3.
As informações constantes do processo indicam que os interessados implementaram os
requisitos para se inativarem, uma vez que tinham idade, tempo de contribuição, de serviço público, de
carreira e de cargo requeridos pelo fundamento concessório.
4.
Submetidos os atos a críticas automatizadas, a Secretaria de Fiscalização de Integridade de
Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais – Sefip detectou a existência das rubricas
“opção” e “quintos/décimos”, esta transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada –
VPNI pelo art. 62-A da Lei 8.112/1990.
5.
Acerca da “opção” de que trata o art. 2º da Lei 8.911/1994, a Secretaria especializada
evidenciou que o pagamento dessa vantagem proporcionou acréscimo aos proventos de aposentadoria
em relação à última remuneração contributiva da atividade, o que estaria em desacordo com o disposto
no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com a redação conferida pela EC 20/1998.
6.
Quanto à vantagem de “quintos”, registrou a unidade técnica que a aludida incorporação
está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade
nessa rubrica.
7.
Em vista da inconsistência na incorporação de “opção”, os pareceres exarados nos autos
pela Sefip (peças 7 e 8) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 9) são convergentes no sentido
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da ilegalidade dos atos e da negativa dos correspondentes registros, proposta que, desde logo, acolho
integralmente.
ii
8.
A respeito do quesito “opção” de que cuida o art. 2º da Lei 8.911/1994, reproduzo o art.
40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 20/1998, para melhor
compreensão da matéria:
“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).”
9.
Percebe-se que a EC 20/1998 traz o regime atuarial e contributivo, reconfigurando o
modelo previdenciário do país. Entre as diversas regras que compõem o plexo normativo que
concretiza o precitado modelo, consta a proibição dirigida ao servidor inativo de perceber proventos
em montante superior ao correspondente à sua remuneração no cargo efetivo em que se deu a
aposentadoria.
10. Noutras palavras, após a edição da EC 20/98, eliminou-se a hipótese de o aposentado, em
face do regime atuarial e contributivo previdenciário, receber proventos em valores acima da quantia
remuneratória do cargo efetivo.
11. Nos casos ora examinados, como verificou a Sefip, a incorporação da rubrica “opção” aos
proventos dos interessados extrapolou o limite em questão previsto na Constituição Federal.
12. Nessas situações, a jurisprudência do TCU tem impugnado as concessões de aposentadoria
e pensões que afrontam a norma de proibição disciplinada pelo art. 40, caput e § 2º, da Constituição
Federal, especialmente quando o servidor atende aos requisitos para aposentadoria somente após a
edição da EC 20/1998, consoante o voto condutor do Acórdão 1.599/2019 – Plenário (rel. min.
Benjamin Zymler):
“8. De fato, o servidor implementou os requisitos para aposentadoria apenas em 2015, mediante
aplicação da regra prevista no art. 2º da EC 47/2005 (redução de um ano de idade para cada ano
excedente de contribuição).
9. Veja-se que nem mesmo mediante contribuição, o valor dos proventos, calculados com base
na Lei 10.887/2004, pode superar, no momento da concessão, o valor da última remuneração. Ou seja,
os proventos, calculados com base na média da remuneração que serviu de base para as contribuições
previdenciárias, não podem superar a remuneração do servidor no cargo no qual se dá a aposentação.
Com mais razão ainda é indevido o acréscimo de parcela aos proventos sobre a qual não incidiu
contribuição previdenciária.
10. Portanto indevido o pagamento da parcela ‘opção’, por violar o § 2º do art. 40 da CF,
transcrito.” (grifos acrescidos).
13. Ao acolher a tese do relator, o Plenário 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.”
14. Nessa mesma linha, a 2ª Câmara do Tribunal, mediante o Acordão 8.186/2019 (rel. Min.
Aroldo Cedraz), considerou ilegal a concessão de aposentadoria, invocando os seguintes fundamentos
que extraio do voto que impulsionou o precitado decisum:
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“4. Em análise mais detida, a unidade técnica apontou que, quanto à opção contida no art. 2º da
Lei 8.911/1994, por consistir em vantagem que proporciona acréscimo aos proventos de aposentadoria
em relação à última remuneração contributiva da atividade, sua concessão é indevida por descumprir o
disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda
Constitucional 20/1998.
(...)
7. Acolho o parecer da unidade técnica especializada, cujos fundamentos incorporo como minhas
razões de decidir.”
15. Compulsando os atos concessórios em exame, verifico que os ex-servidores somente
implementaram os requisitos para aposentadoria após a edição da EC 20/1998, razão pela qual não
podem receber proventos em valores superiores à remuneração do cargo efetivo, sob pena de
infringirem o comando expresso do art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal.
16. Nesse contexto, cabe considerar ilegais as concessões de aposentadoria em benefício da
Sra. Claudia Gody Rist e dos Srs. Wilbert Golden Batista e Roberto de Paula Felix, e negar registro
aos correspondentes atos, aplicando-se a orientação fixada no verbete da Súmula/TCU 106 às parcelas
indevidamente recebidas a título de “opção” pelos interessados.
17. Outrossim, de conformidade com o art. 262 do Regimento Interno/TCU, importa
determinar ao órgão de origem que faça cessar o pagamento referente à rubrica “opção”, sob pena de
responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa.
18. Deve-se igualmente determinar ao órgão de origem que comunique os interessados sobre a
deliberação do Tribunal, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de
eventuais recursos não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a
notificação, caso esses recursos não sejam providos. Após, devem ser remetidos ao Tribunal
documentos comprobatórios de que os inativos foram cientificados da deliberação desta Corte.
19. Por fim, deve-se esclarecer ao órgão de origem que os novos atos de concessão a serem
emitidos devem estar livres da irregularidade referente à “opção”, abordada alhures.
Ante o exposto, voto por que seja adotada a deliberação que ora submeto a este Colegiado.

ACÓRDÃO Nº 5364/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo: TC-005.690/2021-8.
2. Grupo: I; Classe de Assunto: V – Aposentadoria.
3. Interessados: Claudia Godoy Rist (386.043.961-87), Wilbert Golden Batista (184.104.721-04)
e Roberto de Paula Felix (244.286.711-72).
4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO.
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e
de Benefícios Sociais – Sefip.
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de concessão de
aposentadoria emitidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região/DF e TO em benefício dos
ex-servidores acima nominados.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara,
ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição
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Federal e nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do
Regimento Interno/TCU, em:
9.1. considerar ilegais as concessões de aposentadoria em favor da Sra. Claudia Godoy Rist e dos
Srs. Wilbert Golden Batista e Roberto de Paula Felix, e negar registro aos correspondentes atos;
9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelos interessados
indicados no subitem precedente, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência
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, a contar da ciência desta Deliberação, abstenha-se de realizar
pagamentos referentes à parcela indevida da rubrica “opção”, sujeitando-se a autoridade administrativa
omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno/TCU;
9.3.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste
Acórdão, do inteiro teor desta Deliberação aos interessados constantes do subitem 9.1 retro,
encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovantes da referida ciência;
9.3.3. alerte os interessados de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis
recursos perante o TCU não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após as
respectivas notificações, caso os recursos não sejam providos;
9.4. esclarecer ao órgão de origem que os novos atos de concessão a serem emitidos devem:
9.4.1. estar livres da irregularidade indicada neste processo (pagamento indevido da parcela
“opção”);
9.4.2. ser submetidos a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5364-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator).
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

MARCOS BEMQUERER COSTA
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral
GRUPO I – CLASSE V – Primeira Câmara
TC-005.695/2021-0
Natureza: Aposentadoria.
Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região/SC.
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Interessados: Maria Albertina da Luz Marcelino (671.920.339-87), Claudio Borges
(516.668.559-87), Edson de Meireles (374.095.819-72).
SUMÁRIO: PESSOAL. APOSENTADORIA. RECEBIMENTO DE PROVENTOS EM
VALOR SUPERIOR À REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO. VEDAÇÃO
CONSTITUCIONAL EXPRESSA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. ILEGALIDADE DOS
ATOS. RECUSA DOS CORRESPONDENTES REGISTROS. DETERMINAÇÕES AO ÓRGÃO DE
ORIGEM.
RELATÓRIO
Trata-se dos atos de concessão de aposentadoria deferidos pelo Tribunal Regional do
Trabalho da 12ª Região/SC em benefício da Sra. Maria Albertina da Luz Marcelino e dos Srs. Claudio
Borges e Edson de Meireles, que ocuparam os cargos de Técnico Judiciário naquele órgão.
2.
A Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de
Benefícios Sociais – Sefip analisou o processo, concluindo haver irregularidade na concessão objeto
destes autos, nos termos da instrução inserta à peça 7, assim vazada:
“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 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 e-Pessoal, 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 e-Pessoal, bem como nos espelhos dos atos contemplados por esta instrução.
Exame das Constatações
9. Ato: 5632/2018 - Interessado: MARIA ALBERTINA DA LUZ MARCELINO - CPF:
671.920.339-87
9.1. Parecer do Controle Interno: considerar o ato Legal.
9.2. Constatações e análises:
9.2.1. Houve o registro de pelo menos uma rubrica com ‘Denominação para análise pelo TCU =
Vantagem de caráter pessoal’ (3550 - Opção Fun. Comissionada Inativo (Vantagem de caráter pessoal
- Incorporação de opção de função)).
a. Justificativa do Gestor de Pessoal: Não há. Verificação efetuada no âmbito do TCU.
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b. Análise do Controle Interno: Não há. Verificação efetuada no âmbito do TCU.
c. Análise da Equipe Técnica:
Concessão da vantagem de opção que trata o art. 2º da Lei 8.911/1994, o que proporcionou
acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação a última remuneração da atividade, assim como
em virtude de não haver incidência de contribuição previdenciária na atividade, resultando em
descumprimento do disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela
Emenda Constitucional 20/1998.
9.2.2. Houve o registro de pelo menos uma rubrica com ‘Denominação para análise pelo TCU =
Vantagem de caráter pessoal’ (3570 - Vantagem Pessoal Lei 9.527/97 Inativo (Vantagem de caráter
pessoal - Incorporação de quintos/décimos de função)).
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.
c. Análise da Equipe Técnica:
A concessão da vantagem de ‘quintos’ ou ‘décimos’ está em consonância com a jurisprudência
deste Tribunal e os critérios das Leis 8.911/1994 e 9.624/1998 (os períodos anteriores a 8/4/1998 são
suficientes para a incorporação da vantagem de quintos).
9.3. O detalhamento da inconsistência acima elencada encontra-se no anexo II dessa instrução.
9.4. Encaminhamento do ato:
9.4.1. Considerar ILEGAL e recusar registro do ato de Aposentadoria de MARIA ALBERTINA
DA LUZ MARCELINO do quadro de pessoal do órgão/entidade Tribunal Regional do Trabalho da 12ª
Região/SC, com base 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.
9.4.2. Com fulcro no art. 262, caput, do Regimento Interno deste Tribunal, determinar ao
órgão/entidade Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região/SC que:
a. dê ciência, no prazo de quinze dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação
ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais
recursos junto ao TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o
recurso não seja provido.
b. promova a exclusão, no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação,
sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, da rubrica apontada em
face de manifesta ilegalidade, uma vez que o seu pagamento não encontra respaldo na jurisprudência
deste Tribunal.
c. emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, em substituição ao ato de Aposentadoria
de MARIA ALBERTINA DA LUZ MARCELINO, submetendo-o à nova apreciação por este
Tribunal, na forma do artigo 260, caput, também do Regimento.
d. no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos
comprobatórios de que o interessado cujo ato foi impugnado está ciente do julgamento deste Tribunal.
e. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência do
órgão/entidade Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região/SC, do acórdão que vier a ser proferido,
com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU.
10. Ato: 26450/2018 - Interessado: CLAUDIO BORGES - CPF: 516.668.559-87
10.1. Parecer do Controle Interno: considerar o ato Legal.
10.2. Constatações e análises:
10.2.1. Houve o registro de pelo menos uma rubrica com ‘Denominação para análise pelo TCU =
Vantagem de caráter pessoal’ (3550 - Opção Fun. Comissionada Inativo (Vantagem de caráter pessoal
- Incorporação de opção de função)).
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.
c. Análise da Equipe Técnica:
Concessão da vantagem de opção que trata o art. 2º da Lei 8.911/1994, o que proporcionou
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acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação a última remuneração da atividade, assim como
em virtude de não haver incidência de contribuição previdenciária na atividade, resultando em
descumprimento do disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela
Emenda Constitucional 20/1998.
10.2.2. Houve o registro de pelo menos uma rubrica com ‘Denominação para análise pelo TCU =
Vantagem de caráter pessoal’ (3570 - Vantagem Pessoal Lei 9.527/97 Inativo (Vantagem de caráter
pessoal - Incorporação de quintos/décimos de função)).
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.
c. Análise da Equipe Técnica:
A concessão da vantagem de ‘quintos’ ou ‘décimos’ está em consonância com a jurisprudência
deste Tribunal e os critérios das Leis 8.911/1994 e 9.624/1998 (os períodos anteriores a 8/4/1998 são
suficientes para a incorporação da vantagem de quintos).
10.3. O detalhamento da inconsistência acima elencada encontra-se no anexo II dessa instrução.
10.4. Encaminhamento do ato:
10.4.1. Considerar ILEGAL e recusar registro do ato de Aposentadoria de CLAUDIO BORGES
do quadro de pessoal do órgão/entidade Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região/SC, com base
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.
10.4.2. Com fulcro no art. 262, caput, do Regimento Interno deste Tribunal, determinar ao
órgão/entidade Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região/SC que:
a. dê ciência, no prazo de quinze dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação
ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais
recursos junto ao TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o
recurso não seja provido.
b. promova a exclusão, no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação,
sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, da rubrica apontada em
face de manifesta ilegalidade, uma vez que o seu pagamento não encontra respaldo na jurisprudência
deste Tribunal.
c. emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, em substituição ao ato de Aposentadoria
de CLAUDIO BORGES, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, na forma do artigo 260,
caput, também do Regimento.
d. no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos
comprobatórios de que o interessado cujo ato foi impugnado está ciente do julgamento deste Tribunal.
e. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência do
órgão/entidade Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região/SC, do acórdão que vier a ser proferido,
com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU.
11. Ato: 80486/2018 - Interessado: EDSON DE MEIRELES - CPF: 374.095.819-72
11.1. Parecer do Controle Interno: considerar o ato Legal.
11.2. Constatações e análises:
11.2.1. Houve o registro de pelo menos uma rubrica com 'Denominação para análise pelo TCU =
Vantagem de caráter pessoal (3550 - Opção Fun. Comissionada Inativo (Vantagem de caráter pessoal Incorporação de opção de função)).
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.
c. Análise da Equipe Técnica:
Concessão da vantagem de opção que trata o art. 2º da Lei 8.911/1994, o que proporcionou
acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação a última remuneração da atividade, assim como
em virtude de não haver incidência de contribuição previdenciária na atividade, resultando em
descumprimento do disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela
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Emenda Constitucional 20/1998.
11.2.2. Houve o registro de pelo menos uma rubrica com ‘Denominação para análise pelo TCU =
Vantagem de caráter pessoal’ (3570 - Vantagem Pessoal Lei 9.527/97 Inativo (Vantagem de caráter
pessoal - Incorporação de quintos/décimos de função)).
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.
c. Análise da Equipe Técnica:
A concessão da vantagem de ‘quintos’ ou ‘décimos’ está em consonância com a jurisprudência
deste Tribunal e os critérios das Leis 8.911/1994 e 9.624/1998 (os períodos anteriores a 8/4/1998 são
suficientes para a incorporação da vantagem de quintos).
11.3. O detalhamento da inconsistência acima elencada encontra-se no anexo II dessa instrução.
11.4. Encaminhamento do ato:
11.4.1. Considerar ILEGAL e recusar registro do ato de Aposentadoria de EDSON DE
MEIRELES do quadro de pessoal do órgão/entidade Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região/SC,
com base 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.
11.4.2. Com fulcro no art. 262, caput, do Regimento Interno deste Tribunal, determinar ao
órgão/entidade Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região/SC que:
a. dê ciência, no prazo de quinze dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação
ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais
recursos junto ao TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o
recurso não seja provido.
b. promova a exclusão, no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação,
sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, da rubrica apontada em
face de manifesta ilegalidade, uma vez que o seu pagamento não encontra respaldo na jurisprudência
deste Tribunal.
c. emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, em substituição ao ato de Aposentadoria
de EDSON DE MEIRELES, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, na forma do artigo
260, caput, também do Regimento.
d. no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos
comprobatórios de que o interessado cujo ato foi impugnado está ciente do julgamento deste Tribunal.
e. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência do
órgão/entidade Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região/SC, do acórdão que vier a ser proferido,
com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU.
CONCLUSÃO
12. A abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam convicção de
que os atos 80486/2018, 26450/2018 e 5632/2018 podem ser apreciados pela ilegalidade, em razão
das irregularidades apontadas no item Exame das Constatações desta instrução, que representam
afronta à legislação e à jurisprudência de referência.
13. Os aludidos atos deram entrada neste Tribunal há menos de cinco anos, não sendo aplicável,
portanto, o procedimento de contraditório e ampla defesa determinado pelo Acórdão 587/2011-TCUPlenário."
3.
Em vista da análise empreendida, a unidade técnica propôs, em resumo, ao Tribunal
considerar ilegais as concessões de aposentadoria e negar registro aos correspondentes atos, com
fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei
8.443/1992 e 260, caput, do Regimento Interno/TCU, bem como determinar ao órgão de origem que:
a) faça cessar os pagamentos da vantagem “opção” decorrente do ato impugnado; b) encaminhe ao
Tribunal novos atos livres da irregularidade indicada neste processo; e c) informe aos interessados o
acórdão que for proferido, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente de eventual
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interposição de recurso junto ao TCU não os exime da devolução dos valores indevidamente
percebidos após a notificação, em caso de não provimento do recurso.
4.
O Ministério Público de Contas, representado pelo Procurador Júlio Marcelo de Oliveira,
alinhou-se ao exame e ao encaminhamento sugeridos pela unidade especializada (peça 9).
É o Relatório.
VOTO
Em apreciação atos de concessão de aposentadoria deferidos pelo Tribunal Regional do
Trabalho da 12ª Região/SC em benefício da Sra. Maria Albertina da Luz Marcelino e dos Srs. Claudio
Borges e Edson de Meireles, que ocuparam os cargos de Técnico Judiciário naquele órgão.
2.
As concessões em análise ocorreram na modalidade voluntária, com proventos integrais,
calculados com base na última remuneração do cargo em que se deu a inativação, nos termos do art. 3º
da Emenda Constitucional (EC) 47/2005.
3.
As informações constantes do processo indicam que os interessados implementaram os
requisitos para se inativarem, uma vez que tinham idade, tempo de contribuição, de serviço público, de
carreira e de cargo requeridos pelo fundamento concessório.
4.
Submetidos os atos a críticas automatizadas, a Secretaria de Fiscalização de Integridade de
Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais – Sefip detectou a existência das rubricas
“opção” e “quintos/décimos”, esta transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada –
VPNI pelo art. 62-A da Lei 8.112/1990.
5.
Acerca da “opção” de que trata o art. 2º da Lei 8.911/1994, a Secretaria especializada
evidenciou que o pagamento dessa vantagem proporcionou acréscimo aos proventos de aposentadoria
em relação à última remuneração contributiva da atividade, o que estaria em desacordo com o disposto
no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com a redação conferida pela EC 20/1998.
6.
Quanto à vantagem de “quintos”, registrou a unidade técnica que a aludida incorporação
está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade
nessa rubrica.
7.
Em vista da inconsistência na incorporação de “opção”, os pareceres exarados nos autos
pela Sefip (peças 7 e 8) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 9) são convergentes no sentido
da ilegalidade dos atos e da negativa dos correspondentes registros, proposta que, desde logo, acolho
integralmente.
ii
8.
A respeito do quesito “opção” de que cuida o art. 2º da Lei 8.911/1994, reproduzo o art.
40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 20/1998, para melhor
compreensão da matéria:
“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).”
9.
Percebe-se que a EC 20/1998 traz o regime atuarial e contributivo, reconfigurando o
modelo previdenciário do país. Entre as diversas regras que compõem o plexo normativo que
concretiza o precitado modelo, consta a proibição dirigida ao servidor inativo de perceber proventos
em montante superior ao correspondente à sua remuneração no cargo efetivo em que se deu a
aposentadoria.
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10. Noutras palavras, após a edição da EC 20/98, eliminou-se a hipótese de o aposentado, em
face do regime atuarial e contributivo previdenciário, receber proventos em valores acima da quantia
remuneratória do cargo efetivo.
11. Nos casos ora examinados, como verificou a Sefip, a incorporação da rubrica “opção” aos
proventos dos interessados extrapolou o limite em questão previsto na Constituição Federal.
12. Nessas situações, a jurisprudência do TCU tem impugnado as concessões de aposentadoria
e pensões que afrontam a norma de proibição disciplinada pelo art. 40, caput e § 2º, da Constituição
Federal, especialmente quando o servidor atende aos requisitos para aposentadoria somente após a
edição da EC 20/1998, consoante o voto condutor do Acórdão 1.599/2019 – Plenário (rel. min.
Benjamin Zymler):
“8. De fato, o servidor implementou os requisitos para aposentadoria apenas em 2015, mediante
aplicação da regra prevista no art. 2º da EC 47/2005 (redução de um ano de idade para cada ano
excedente de contribuição).
9. Veja-se que nem mesmo mediante contribuição, o valor dos proventos, calculados com base
na Lei 10.887/2004, pode superar, no momento da concessão, o valor da última remuneração. Ou seja,
os proventos, calculados com base na média da remuneração que serviu de base para as contribuições
previdenciárias, não podem superar a remuneração do servidor no cargo no qual se dá a aposentação.
Com mais razão ainda é indevido o acréscimo de parcela aos proventos sobre a qual não incidiu
contribuição previdenciária.
10. Portanto indevido o pagamento da parcela ‘opção’, por violar o § 2º do art. 40 da CF,
transcrito.” (grifos acrescidos).
13. Ao acolher a tese do relator, o Plenário 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.”
14. Nessa mesma linha, a 2ª Câmara do Tribunal, mediante o Acordão 8.186/2019 (rel. Min.
Aroldo Cedraz), considerou ilegal a concessão de aposentadoria, invocando os seguintes fundamentos
que extraio do voto que impulsionou o precitado decisum:
“4. Em análise mais detida, a unidade técnica apontou que, quanto à opção contida no art. 2º da
Lei 8.911/1994, por consistir em vantagem que proporciona acréscimo aos proventos de aposentadoria
em relação à última remuneração contributiva da atividade, sua concessão é indevida por descumprir o
disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda
Constitucional 20/1998.
(...)
7. Acolho o parecer da unidade técnica especializada, cujos fundamentos incorporo como minhas
razões de decidir.”
15. Compulsando os atos concessórios em exame, verifico que os ex-servidores somente
implementaram os requisitos para aposentadoria após a edição da EC 20/1998, razão pela qual não
podem receber proventos em valores superiores à remuneração do cargo efetivo, sob pena de
infringirem o comando expresso do art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal.
16. Nesse contexto, cabe considerar ilegais as concessões de aposentadoria em benefício da
Sra. Maria Albertina da Luz Marcelino e dos Srs. Claudio Borges e Edson de Meireles, e negar registro
aos correspondentes atos, aplicando-se a orientação fixada no verbete da Súmula/TCU 106 às parcelas
indevidamente recebidas a título de “opção” pelos interessados.
17. Outrossim, de conformidade com o art. 262 do Regimento Interno/TCU, importa
determinar ao órgão de origem que faça cessar o pagamento referente à rubrica “opção”, sob pena de
responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa.
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18. Deve-se igualmente determinar ao órgão de origem que comunique os interessados sobre a
deliberação do Tribunal, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de
eventuais recursos não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a
notificação, caso esses recursos não sejam providos. Após, devem ser remetidos ao Tribunal
documentos comprobatórios de que os inativos foram cientificados da deliberação desta Corte.
19. Por fim, deve-se esclarecer ao órgão de origem que os novos atos de concessão a serem
emitidos devem estar livres da irregularidade referente à “opção”, abordada alhures.
Ante o exposto, voto por que seja adotada a deliberação que ora submeto a este Colegiado.
ACÓRDÃO N. 5365/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo TC-005.695/2021-0.
2. Grupo: I; Classe de Assunto: V – Aposentadoria.
3. Interessados: Maria Albertina da Luz Marcelino (671.920.339-87), Claudio Borges
(516.668.559-87) e Edson de Meireles (374.095.819-72).
4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região/SC.
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e
de Benefícios Sociais – Sefip.
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de concessão de
aposentadoria deferidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região/SC em benefício dos exservidores acima nominados.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara,
ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição
Federal e nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 259, inciso II, do
Regimento Interno/TCU, em:
9.1 considerar ilegais as concessões de aposentadoria em favor da Sra. Maria Albertina da Luz
Marcelino e dos Srs. Claudio Borges e Edson de Meireles, negando registro aos correspondentes atos;
9.2 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelos interessados
indicados no subitem precedente, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência
do TCU;
9.3 determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região/SC que:
9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta Deliberação, abstenha-se de realizar
pagamentos referentes à parcela indevida da rubrica “opção”, sujeitando-se a autoridade administrativa
omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno/TCU;
9.3.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste
Acórdão, do inteiro teor desta Deliberação aos interessados constantes do subitem 9.1 retro,
encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovantes da referida ciência;
9.3.3. alerte os interessados de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis
recursos perante o TCU não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após as
respectivas notificações, caso os recursos não sejam providos;
9.4. esclarecer ao órgão de origem que o novo ato de concessão a ser emitido deve:
9.4.1. estar livre da irregularidade indicada neste processo (pagamento indevido da parcela
“opção”);
9.4.2. ser submetido a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.
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10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5365-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator).
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

MARCOS BEMQUERER COSTA
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral
GRUPO I – CLASSE IV – Primeira Câmara
TC-005.710/2021-9.
Natureza: Admissão.
Entidade: Caixa Econômica Federal.
Interessados: Dalila de Melo Gomes (925.171.290-53); Evelin Cristina da Rosa (364.790.21878) e Felipe Pedro Frotte (120.793.687-10).
SUMÁRIO: PESSOAL. ADMISSÃO. VALIDADE DE CONCURSO PRORROGADA
JUDICIALMENTE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. POSSIBILIDADE DE
SUBSISTÊNCIA DAS ADMISSÕES ENQUANTO MANTIDA A DECISÃO JUDICIAL.
PRECEDENTES DESTA CORTE. ILEGALIDADE DAS ADMISSÕES E NEGATIVA DE
REGISTRO DOS CORRESPONDENTES ATOS. DETERMINAÇÃO.
RELATÓRIO
Trata-se de atos de admissão de pessoal emitidos pela Caixa Econômica Federal – Caixa
em favor de Felipe Pedro Frotte, Evelin Cristina da Rosa e Dalila de Melo Gomes.
2.
A Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de
Benefícios Sociais – Sefip analisou o processo e concluiu por considerar ilegais os atos admissionais e
negar-lhes os correspondentes registros (peças 7 e 8). A seguir, reproduzo excerto do exame realizado
pela Sefip na instrução da peça 7:
“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
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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 suscetíveis a falhas. As críticas aplicadas estão
discriminadas no sistema, no Menu e-Pessoal, opção ‘Crítica’, e 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 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 e-Pessoal, 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 e-Pessoal, bem como nos espelhos dos atos contemplados por esta instrução.
Exame das Constatações
9. Ato: 115790/2019 - Interessada: DALILA DE MELO GOMES - CPF: 925.171.290-53
9.1. Parecer do Controle Interno: considerar o ato legal.
9.2. Constatações e análises:
9.2.1. A data informada no campo ‘Data da convocação’ é maior que a data informada no campo
‘Data de validade do processo seletivo após prorrogação’.
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.
c. Análise da Equipe Técnica:
Conforme já anotado, a admissão se deu com fundamento em prorrogação da validade do
concurso mediante decisão judicial. A data de validade do concurso, sem a intervenção do Judiciário,
seria 16/6/2016. Em situações análogas, esta Corte de Contas vem negando o registro a admissões
realizadas após a validade do concurso, porém, sem adotar providências para a cessação do vínculo
dos empregados com a empresa, até porque a ação judicial mencionada ainda não obteve trânsito em
julgado. Podem ser citados como exemplo os seguintes precedentes: Acórdãos 7135/2014, 7464/2014,
7882/2014, 671/2015, 1140/2015, 2595/2015, 3091/2015, 3251/2015, 3618/2015 e 3503/2016, todos
da Primeira Câmara, de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, Acordão 3713/2019-TCU-2ª Câmara,
de relatoria da Ministra Ana Arraes, Acórdão 8779/2020-TCU-1ª Câmara, de relatoria do Ministro
Bruno Dantas. Portanto, seguindo a linha jurisprudencial da Corte de Contas, entende-se que o ato de
admissão em tela deve ter o registro negado, sem a adoção de providências para tornar sem efeito a
contratação em questão, enquanto não houver o desfecho da Ação Civil Pública 00059-10-2016-5-100006, em trâmite na Justiça Trabalhista da 10ª Região, se desfavorável aos interessados.
9.2.2. Ato com anexo do tipo sentença judicial (ACP 0000059-10.2016.5.10.0006).
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.
c. Análise da Equipe Técnica: [idem à análise constante do subitem 9.2.1, retro].
(...)
9.4. Encaminhamento do ato:
9.4.1. Considerar ILEGAL e recusar registro do ato de admissão de DALILA DE MELO
GOMES do quadro de pessoal do órgão/entidade Caixa Econômica Federal, com base nos arts. 71,
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inciso III, da Constituição Federal, 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1º, do
Regimento Interno/TCU.
(...)
10. Ato: 115791/2019 - Interessada: EVELIN CRISTINA DA ROSA - CPF: 364.790.218-78
10.1. Parecer do Controle Interno: considerar o ato Legal.
10.2. Constatações e análises:
10.2.1. A data informada no campo ‘Data da convocação’ é maior que a data informada no
campo ‘Data de validade do processo seletivo após prorrogação’.
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.
c. Análise da Equipe Técnica: [idem à análise constante do subitem 9.2.1, retro].
10.2.2. Ato com anexo do tipo sentença judicial (ACP 0000059-10.2016.5.10.0006).
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.
c. Análise da Equipe Técnica: [idem à análise constante do subitem 9.2.1, retro].
(...)
10.4. Encaminhamento do ato:
10.4.1. Considerar ILEGAL e recusar registro do ato de admissão de EVELIN CRISTINA DA
ROSA do quadro de pessoal do órgão/entidade Caixa Econômica Federal, com base 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/TCU.
(...)

11. Ato: 115795/2019 - Interessado: FELIPE PEDRO FROTTE - CPF: 120.793.687-10
11.1. Parecer do Controle Interno: considerar o ato legal.
11.2. Constatações e análises:
11.2.1. A data informada no campo 'Data da convocação' é maior que a data informada no campo
'Data de validade do processo seletivo após prorrogação'.
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.
c. Análise da Equipe Técnica: [idem à análise constante do subitem 9.2.1, retro].
11.2.2. Ato com anexo do tipo sentença judicial (ACP 0000059-10.2016.5.10.0006).
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.
c. Análise da Equipe Técnica: [idem à análise constante do subitem 9.2.1, retro].
(...)

11.4. Encaminhamento do ato:
11.4.1. Considerar ILEGAL e recusar registro do ato de admissão de FELIPE PEDRO FROTTE
do quadro de pessoal do órgão/entidade Caixa Econômica Federal, com base 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/TCU.
(...)

CONCLUSÃO
12. A abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam convicção de
que os atos 133976/2019, 133975/2019 e 133977/2019 podem ser apreciados pela ilegalidade, em
razão das irregularidades apontadas no item Exame das Constatações desta instrução, que representam
afronta à legislação e à jurisprudência de referência.
13. Os aludidos atos deram entrada neste Tribunal há menos de cinco anos, não sendo aplicável,
portanto, o procedimento de contraditório e ampla defesa determinado pelo Acórdão 587/2011-TCUPlenário.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
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14. 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:
14.1. Considerar ILEGAIS e recusar registro dos atos de admissão de FELIPE PEDRO
FROTTE, EVELIN CRISTINA DA ROSA e DALILA DE MELO GOMES do quadro de pessoal do
órgão/entidade Caixa Econômica Federal, com base 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/TCU.
14.2. Com fulcro no art. 262, caput, do Regimento Interno deste Tribunal, determinar ao
órgão/entidade Caixa Econômica Federal que:
14.2.1. dê ciência, no prazo de quinze dias, contados da notificação, do inteiro teor desta
deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de
eventuais recursos junto ao TCU não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente,
caso o recurso não seja provido.
14.2.2. no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos
comprobatórios de que os interessados cujos atos foram impugnados estão cientes do julgamento deste
Tribunal.”
3.
O Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Júlio Marcelo de
Oliveira, manifestou-se de acordo com o encaminhamento sugerido pela Sefip (peça 9).
É o Relatório.
VOTO
Em apreciação atos de admissão de empregados contratados pela Caixa Econômica Federal.
2.
A Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de
Benefícios Sociais – Sefip apurou que todas as admissões tratadas nestes autos são oriundas de
concurso público e ocorreram após o término do prazo regulamentar de sua validade, porém com
amparo em decisão judicial exarada nos autos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em
curso na 6ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, que prorrogou a validade do referido concurso público
até o trânsito em julgado daquela decisão.
3.
No mérito, os pareceres da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU são
convergentes no sentido da ilegalidade das admissões realizadas após o término da validade do
concurso público, bem como da negativa do registro dos correspondentes atos, sem, contudo, indicar
qualquer providência tendente ao rompimento do vínculo trabalhista firmado entre a Caixa e os
empregados interessados, haja vista a inocorrência de trânsito em julgado da aludida Ação Civil
Pública.
4.
Acolho, desde logo, os pareceres exarados nos autos porque estão em consonância com a
jurisprudência mais atualizada deste Tribunal, da qual constitui marco o Acórdão 1.106/2020 –
Plenário, proferido nos autos do TC 000.909/2018-1 (rel. Min. Ana Arraes).
5.
No aludido precedente, o Tribunal examinou o caso das admissões de pessoal decorrentes
de concurso público com prazo de validade expirado, feitas pela Diretoria Regional da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos em São Paulo/Interior, porém amparadas em decisão judicial que
prorrogou a validade do certame por tempo indeterminado (Ação Civil Pública 0001035.92.2013-5-100015, em trâmite na 15ª Vara do Trabalho de Brasília/DF).
6.
Para os casos de contratação de pessoal pela ECT após encerrado o prazo improrrogável de
validade do concurso público, com base na mencionada Ação Civil Pública, o Tribunal vinha
adotando, segundo sua própria jurisprudência corrente, decisão no sentido de negar registro aos atos de
admissão, sem manifestar-se expressamente quanto à legalidade desses atos admissionais (v.g.:
Acórdãos 8.928/2017 e 8.929/2017, ambos da 2ª Câmara, rel. Min. Ana Arraes).
7.
Mas, ao se deparar novamente com essa matéria nos autos do TC 000.909/2018-1, o
Tribunal reviu sua posição e inaugurou desfecho no sentido da ilegalidade dos atos de admissão, com a
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negativa dos correspondentes registros. Eis o enunciado do paradigmático Acórdão 1.106/2020 –
Plenário (Jurisprudência Selecionada do TCU):
“A expiração do prazo de validade de concurso público constitui óbice intransponível ao registro
pelo TCU de atos de admissão efetuados posteriormente a essa data, devendo, no entanto, ser
assegurada a produção dos efeitos das admissões enquanto subsistir decisão judicial favorável aos
interessados.”
8.
A decisão de mérito adotada pelo Tribunal no multicitado Acórdão 1.106/2020 – Plenário
– de julgar os atos de admissão, sem determinar o desfazimento das contratações – há um só tempo
assegura o cumprimento do dever legal imposto pelo art. 1º, inciso V, da Lei 8.443/1992, bem como
evidencia o respeito à decisão judicial que amparou as admissões decorrentes de concurso público com
prazo de validade vencido.
9.
Posteriormente ao Acórdão 1.106/2020 – Plenário, muitos processos de atos de admissão
de pessoal referentes a diversas contratações oriundas de concurso com prazo de validade vencido,
efetuadas com base em decisão judicial, foram apreciados pelo Tribunal, havendo sido adotado o
entendimento consubstanciado no Acórdão 1.106/2020 – Plenário (v.g.: Acórdão 7.120/2020, rel. Min.
Augusto Nardes; Acórdãos 5.353/2020 e 13.295/2020, rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa; e
Acórdãos 2.983 a 2.990/2021, rel. Min. Aroldo Cedraz; todos da 2ª Câmara; Acórdão 56/2021, rel.
Min. Subst. Weder de Oliveira; e Acórdãos 2.400 a 2.409/2021, rel. Min. Vital do Rêgo, todos da 1ª
Câmara).
10. Firmada a jurisprudência, cabe aplicar o entendimento do Acórdão 1.106/2020 – Plenário
ao presente caso, haja vista a semelhança entre a situação da contratação dos empregados pela Caixa
Econômica Federal, efetuada com amparo em decisão judicial após o encerramento da validade do
respectivo concurso público, e a situação das admissões feitas pela Diretoria Regional da ECT tratada
no referido decisum.
11. Nesse contexto e na linha dos precedentes mencionados, cabe considerar ilegais as
admissões constantes destes autos e negar registro aos correspondentes atos, sem prejuízo de
determinar à entidade de origem que acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 000005910.2016.5.10.0006 e que comunique os beneficiários sobre a deliberação desta Corte, encaminhando a
este Tribunal comprovantes das aludidas ciências.
Ante o exposto, voto por que seja adotada a deliberação que ora submeto a este Colegiado.
ACÓRDÃO N. 5366/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo: TC-005.710/2021-9.
2. Grupo: I; Classe de Assunto: IV – Admissão.
3. Interessados: Dalila de Melo Gomes (925.171.290-53); Evelin Cristina da Rosa (364.790.21878) e Felipe Pedro Frotte (120.793.687-10).
4. Entidade: Caixa Econômica Federal.
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e
de Benefícios Sociais – Sefip.
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de admissão de pessoal
emitidos pela Caixa Econômica Federal.
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara,
diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal
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e nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 259, inciso I, 260, §§ 1º e 2º, do
Regimento Interno/TCU, em:
9.1. considerar ilegais os atos de admissão emitidos em favor de Dalila de Melo Gomes,
Evelin Cristina da Rosa e Felipe Pedro Frotte e negar-lhes os correspondentes registros;
9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que:
9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em
trâmite na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença;
9.2.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações deste
Acórdão, do inteiro teor desta Deliberação aos interessados acima nominados, encaminhando a este
Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovantes das referidas ciências.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5366-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator).
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

MARCOS BEMQUERER COSTA
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral
GRUPO I – CLASSE IV – Primeira Câmara
TC-005.711/2021-5
Natureza: Admissão.
Unidade: Caixa Econômica Federal.
Interessados: Cleber Breda de Lima (196.953.668-30), Douglas Massaharu Kanashiro
(276.879.188-19) e Bruno Marcos Toledo (347.336.778-80).
SUMÁRIO: PESSOAL. ADMISSÃO. VALIDADE DE CONCURSO PÚBLICO
PRORROGADA JUDICIALMENTE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO.
POSSIBILIDADE DE SUBSISTÊNCIA DAS ADMISSÕES ENQUANTO MANTIDA A DECISÃO
JUDICIAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. ILEGALIDADE DAS ADMISSÕES E NEGATIVA
DE REGISTRO DOS CORRESPONDENTES ATOS. DETERMINAÇÕES.
RELATÓRIO
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Trata-se de atos de admissão de pessoal emitidos pela Caixa Econômica Federal em benefício
dos Srs. Cleber Breda de Lima, Douglas Massaharu Kanashiro e Bruno Marcos Toledo.
2.
A Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de
Benefícios Sociais – Sefip analisou o processo, concluindo pela ilegalidade das admissões e pela
negativa de registro aos atos em questão, nos termos da instrução inserta à peça 7, que reproduzo em
parte e com ajustes de forma:
“Exame das Constatações
9. [Ato: 115797/2019 - Interessado: CLEBER BREDA DE LIMA - CPF: 196.953.668-30;
Ato: 115800/2019 - Interessado: DOUGLAS MASSAHARU KANASHIRO - CPF: 276.879.18819 e Ato: 115802/2019 - Interessado: BRUNO MARCOS TOLEDO - CPF: 347.336.778-80]
(...)
11.1. Parecer do Controle Interno: considerar os atos legais.
11.2. Constatações e análises
11.2.1. Ato com anexo do tipo sentença judicial (ACP 0000059-10.2016.5.10.0006).
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.
c.
Análise da Equipe Técnica:
(...) as admissões se deram com fundamento em prorrogação da validade do concurso mediante
decisão judicial. A data de validade do concurso, sem a intervenção do Judiciário, seria 16/6/2016. Em
situações análogas, esta Corte de Contas vem negando o registro a admissões realizadas após a
validade do concurso, porém, sem adotar providências para a cessação do vínculo dos empregados
com a empresa, até porque a ação judicial mencionada ainda não transitou em julgado. Podem ser
citados como exemplo os seguintes precedentes: Acórdãos 7135/2014, 7464/2014, 7882/2014,
671/2015, 1140/2015, 2595/2015, 3091/2015, 3251/2015, 3618/2015 e 3503/2016, todos da Primeira
Câmara, de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, Acordão 3713/2019-TCU-2ª Câmara, de relatoria
da Ministra Ana Arraes, Acórdão 8779/2020-TCU-1ª Câmara, de relatoria do Ministro Bruno Dantas.
Portanto, seguindo a linha jurisprudencial da Corte de Contas, entende-se que os atos de admissão em
tela devem ter [seus] registros negados, sem a adoção de providências para tornar sem efeito a
contratação em questão, enquanto não houver o desfecho da Ação Civil Pública 00059-10-2016-5-100006, em trâmite na Justiça Trabalhista da 10ª Região, se desfavorável aos interessados.
11.2.2. As datas informadas no campo ‘Data da convocação’ são maiores do que as datas
informadas no campo ‘Data de validade do processo seletivo após prorrogação’.
(...)
CONCLUSÃO
12. A abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam convicção de
que os atos 115797/2019, 115800/2019 e 115802/2019 podem ser apreciados pela ilegalidade, em
razão das irregularidades apontadas no item Exame das Constatações desta instrução, que representam
afronta à legislação e à jurisprudência de referência.
13. Os aludidos atos deram entrada neste Tribunal há menos de cinco anos, não sendo aplicável,
portanto, o procedimento de contraditório e ampla defesa determinado pelo Acórdão 587/2011-TCUPlenário.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
14. 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:
14.1. considerar ILEGAIS e recusar registro dos atos de Admissão de CLEBER BREDA DE
LIMA, DOUGLAS MASSAHARU KANASHIRO e BRUNO MARCOS TOLEDO do quadro de
pessoal do órgão/entidade Caixa Econômica Federal, com base 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.

1044
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

14.2. com fulcro no art. 262, caput, do Regimento Interno deste Tribunal, determinar à Caixa
Econômica Federal que:
14.2.1. dê ciência, no prazo de quinze dias, contado da notificação, do inteiro teor desta
deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de
eventuais recursos junto ao TCU não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente,
caso os recursos não sejam providos; e
14.2.2. no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos
comprobatórios de que os interessados cujos atos foram impugnados estão cientes do julgamento deste
Tribunal.”
3.
O escalão dirigente da Sefip (peça 8) e o Ministério Público de Contas, representado
pelo Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico (peça 9), se alinharam à análise acima.
É o Relatório.
VOTO
Em apreciação atos de admissão de pessoal emitidos pela Caixa Econômica Federal em benefício
dos Srs. Cleber Breda de Lima, Douglas Massaharu Kanashiro e Bruno Marcos Toledo.
2.
A Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de
Benefícios Sociais – Sefip apurou que todas as admissões decorreram de concurso público cujo prazo
de validade estava expirado, porém com amparo em decisão judicial havida nos autos da Ação Civil
Pública (ACP) 0000059-10.2016.5.10.0006, em curso na 6ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, que
prorrogou a validade do referido certame público até o trânsito em julgado daquela decisão.
3.
Os pareceres da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU são convergentes na
linha de que, em situações análogas às tratadas no presente processo, esta Corte tem entendido que se
deve considerar ilegais as admissões efetuadas após a validade do concurso, negando-se registro aos
correspondentes atos, sem adotar providências para a cessação do vínculo dos empregados com a
empresa pública, ante a ausência do trânsito em julgado da ação judicial em que se discute a questão.
4.
Por conseguinte, a Secretaria instrutiva sugere ao Tribunal: a) considerar ilegais as
admissões, com a negativa de registro dos correspondentes atos; e b) determinar à unidade
jurisdicionada que comunique os beneficiários sobre a decisão proferida, devendo ser remetidos ao
Tribunal documentos comprobatórios de que os empregados foram cientificados da deliberação desta
Corte.
5.
Compulsando o magistério jurisprudencial desta Casa de Contas, percebe-se que a proposta
de encaminhamento precitada está em afino com o atual entendimento do Tribunal acerca da matéria,
consoante decisão proferida nos autos do TC-000.909/2018-1, nos termos do Acórdão 1.106/2020 –
Plenário, em que se examinou caso de contratação de empregados pela Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos em São Paulo – ECT quando já expirado o prazo de validade do concurso público, mas
amparada em decisão judicial que prorrogou essa validade (ACP 0001035.92.2013-5-10-0015, com
trâmite na 15ª Vara do Trabalho de Brasília/DF).
6.
Naquela assentada, ao submeter o referido processo ao Plenário, a Ministra Ana Arraes
encaminhou na linha da legalidade das admissões e do registro dos atos. Por sua vez, o Ministro
Benjamin Zymler, em voto revisor, dissentiu da proposta da relatora por considerar indevida a
legalidade das contratações após esgotado o prazo improrrogável de validade do concurso público,
aduzindo que o indeferimento do registro, “a par de não criar nenhum embaraço à plena eficácia do
provimento jurisdicional, previne – na hipótese de revogação desse provimento – embaraços
desnecessários no plano administrativo para o restabelecimento do status quo ante”.
7.
A Ministra Ana Arraes, entendendo não haver diferenças práticas na resolução do caso, por
não implicar o desfazimento das contratações, acompanhou a solução de mérito oferecida pelo revisor.
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8.
Por conseguinte, ao proferir o Acórdão 1.106/2020 – Plenário, o Tribunal reviu a posição
que vinha sendo adotada nos casos de admissão de empregados da ECT, passando a entender ilegais as
admissões e a negar registro aos correspondentes atos.
9.
Idêntica interpretação sobressai do Acórdão 13.295/2020 – Segunda Câmara (de minha
relatoria), conforme o excerto que se segue (colhido da ferramenta de pesquisa do Tribunal,
“jurisprudência selecionada”): “considera-se ilegal, negando-lhe registro, o ato de admissão efetuado
posteriormente à data de expiração do prazo de validade do concurso público, devendo, no entanto, ser
assegurada a produção dos efeitos da admissão enquanto subsistir decisão judicial favorável ao
interessado.”
10. No caso ora em análise, de empregados contratados pela Caixa Econômica Federal, uma
vez que a situação fática é semelhante à acima referenciada (contratações realizadas após o término do
prazo de validade de concurso, mas com amparo em decisão judicial), deve ser aplicado o
entendimento do Acordão 1.106/2020 – Plenário, o qual fundamentou outras decisões, a exemplo do
mencionado Acórdão 13.295/2020, da 2ª Câmara, e de outros julgados: Acórdãos 7.120/2020 (rel. min.
Augusto Nardes), 6.208/2020 (rel. min. Ana Arraes), 5.353/2020 (de minha relatoria), todos da 2ª
Câmara, e 56/2021, da 1ª Câmara (rel. min. subst. Weder de Oliveira).
11. Mencione-se que recentemente a 2ª Câmara julgou atos de admissão de pessoal emitidos
pela Caixa Econômica Federal, em casos análogos aos destes autos, com o mesmo encaminhamento
que ora proponho ao Colegiado, conforme os Acórdãos 4.091/2021, 4.090/2021, 4.089/2021 e
4.088/2021 (de minha relatoria) e 4.077/2021, 4.076/2021, 4.075/2021 e 4.074/2021 (rel. min.
Raimundo Carreiro).
12. Diante desse contexto, entendo que as admissões constantes deste processo devem ser
consideradas ilegais, com a negativa de registro dos correspondentes atos, devendo-se determinar à
entidade de origem que acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 000005910.2016.5.10.0006 e que comunique os beneficiários sobre a deliberação desta Corte, encaminhando a
este Tribunal comprovantes das referidas ciências.
Ante o exposto, voto por que seja adotada a deliberação que ora submeto a este Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 5367/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo: TC-005.711/2021-5.
2. Grupo: I; Classe de Assunto: IV – Admissão.
3. Interessados: Cleber Breda de Lima (196.953.668-30), Douglas Massaharu Kanashiro
(276.879.188-19) e Bruno Marcos Toledo (347.336.778-80).
4. Entidade: Caixa Econômica Federal.
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e
de Benefícios Sociais – Sefip.
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de admissão de pessoal
emitidos pela Caixa Econômica Federal, em benefício dos Srs. Cleber Breda de Lima, Douglas
Massaharu Kanashiro e Bruno Marcos Toledo.
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara,
diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal
e nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 259, inciso I, 260, §§ 1º e 2º, do
Regimento Interno/TCU, em:
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9.1. considerar ilegais as admissões expedidas em favor dos Srs. Cleber Breda de Lima, Douglas
Massaharu Kanashiro e Bruno Marcos Toledo, negando registro aos correspondentes atos;
9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que:
9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em
trâmite na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença;
e
9.2.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações deste
Acórdão, do inteiro teor desta Deliberação aos Srs. Cleber Breda de Lima, Douglas Massaharu
Kanashiro e Bruno Marcos Toledo, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias,
comprovantes das referidas ciências.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5367-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator).
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

MARCOS BEMQUERER COSTA
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral
GRUPO I – CLASSE IV – Primeira Câmara
TC-005.782/2021-0.
Natureza: Admissão.
Entidade: Caixa Econômica Federal.
Interessados: Alessandro Ferreira (144.288.418-50), Diego Alves Ferreira (818.534.241-53) e
Gilberto de Souza Almeida Júnior (065.984.774-41).
SUMÁRIO: PESSOAL. ADMISSÃO. VALIDADE DE CONCURSO PRORROGADA
JUDICIALMENTE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. POSSIBILIDADE DE
SUBSISTÊNCIA DAS ADMISSÕES ENQUANTO MANTIDA A DECISÃO JUDICIAL.
PRECEDENTES DESTA CORTE. ILEGALIDADE DAS ADMISSÕES E NEGATIVA DE
REGISTRO DOS RESPECTIVOS ATOS. DETERMINAÇÃO.
RELATÓRIO
Trata-se de atos de admissão de pessoal emitidos pela Caixa Econômica Federal – Caixa
em favor de Alessandro Ferreira, Diego Alves Ferreira e Gilberto de Souza Almeida Júnior.

1047
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

2.
A Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de
Benefícios Sociais – Sefip analisou o processo e concluiu por considerar ilegais os atos admissionais e
negar-lhes os correspondentes registros (peças 7 e 8). A seguir, reproduzo excerto do exame realizado
pela Sefip na instrução da peça 7:
“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 suscetíveis a falhas. As críticas aplicadas estão
discriminadas no sistema, no Menu e-Pessoal, opção ‘Crítica’, e 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 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 e-Pessoal, 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 e-Pessoal, bem como nos espelhos dos atos contemplados por esta instrução.
Exame das Constatações
9. Ato: 126348/2019 - Interessado: ALESSANDRO FERREIRA - CPF: 144.288.418-50
9.1. Parecer do Controle Interno: considerar o ato legal.
9.2. Constatações e análises:
9.2.1. Ato com anexo do tipo sentença judicial (ACP 0000059-10.2016.5.10.0006).
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.
c. Análise da Equipe Técnica:
Conforme já anotado, a admissão se deu com fundamento em prorrogação da validade do
concurso mediante decisão judicial. A data de validade do concurso, sem a intervenção do Judiciário,
seria 16/6/2016. Em situações análogas, esta Corte de Contas vem negando o registro a admissões
realizadas após a validade do concurso, porém, sem adotar providências para a cessação do vínculo
dos empregados com a empresa, até porque a ação judicial mencionada ainda não obteve trânsito em
julgado. Podem ser citados como exemplo os seguintes precedentes: Acórdãos 7135/2014, 7464/2014,
7882/2014, 671/2015, 1140/2015, 2595/2015, 3091/2015, 3251/2015, 3618/2015 e 3503/2016, todos
da Primeira Câmara, de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, Acordão 3713/2019-TCU-2ª Câmara,
de relatoria da Ministra Ana Arraes, Acórdão 8779/2020-TCU-1ª Câmara, de relatoria do Ministro
Bruno Dantas. Portanto, seguindo a linha jurisprudencial da Corte de Contas, entende-se que o ato de
admissão em tela deve ter o registro negado, sem a adoção de providências para tornar sem efeito a
contratação em questão, enquanto não houver o desfecho da Ação Civil Pública 00059-10-2016-5-100006, em trâmite na Justiça Trabalhista da 10ª Região, se desfavorável aos interessados.
9.2.2. A data informada no campo 'Data da convocação' é maior que a data informada no campo
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'Data de validade do processo seletivo após prorrogação'.
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.
c. Análise da Equipe Técnica: [idem à análise constante do subitem 9.2.1, retro].
(...)

9.4. Encaminhamento do ato:
9.4.1. Considerar ILEGAL e recusar registro do ato de Admissão de ALESSANDRO
FERREIRA do quadro de pessoal do órgão/entidade Caixa Econômica Federal, com base 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/TCU.
(...)

10. Ato: 126354/2019 - Interessado: DIEGO ALVES FERREIRA - CPF: 818.534.241-53
10.1. Parecer do Controle Interno: considerar o ato Legal.
10.2. Constatações e análises:
10.2.1. Ato com anexo do tipo sentença judicial (ACP 0000059-10.2016.5.10.0006).
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.
c. Análise da Equipe Técnica: [idem à análise constante do subitem 9.2.1, retro].
10.2.2. A data informada no campo ‘Data da convocação’ é maior que a data informada no
campo ‘’ata de validade do processo seletivo após prorrogação’.
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.
c. Análise da Equipe Técnica: [idem à análise constante do subitem 9.2.1, retro].
(...)

10.4. Encaminhamento do ato:
10.4.1. Considerar ILEGAL e recusar registro do ato de Admissão de DIEGO ALVES
FERREIRA do quadro de pessoal do órgão/entidade Caixa Econômica Federal, com base 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/TCU.
(...)

11. Ato: 126355/2019 - Interessado: GILBERTO DE SOUZA ALMEIDA JUNIOR - CPF:
065.984.774-41
11.1. Parecer do Controle Interno: considerar o ato Legal.
11.2. Constatações e análises:
11.2.1. A data informada no campo ‘Data da convocação’ é maior que a data informada no
campo ‘Data de validade do processo seletivo após prorrogação’.
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.
c. Análise da Equipe Técnica: [idem à análise constante do subitem 9.2.1, retro].
11.2.2. Ato com anexo do tipo sentença judicial (ACP 0000059-10.2016.5.10.0006).
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.
c. Análise da Equipe Técnica: [idem à análise constante do subitem 9.2.1, retro].
(...)

11.4. Encaminhamento do ato:
11.4.1. Considerar ILEGAL e recusar registro do ato de Admissão de GILBERTO DE SOUZA
ALMEIDA JUNIOR do quadro de pessoal do órgão/entidade Caixa Econômica Federal, com base 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/TCU.
(...)

CONCLUSÃO
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12. A abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam convicção de
que os atos 126348/2019, 126355/2019 e 126354/2019 podem ser apreciados pela ilegalidade, em
razão das irregularidades apontadas no item Exame das Constatações desta instrução, que representam
afronta à legislação e à jurisprudência de referência.
13. Os aludidos atos deram entrada neste Tribunal há menos de cinco anos, não sendo aplicável,
portanto, o procedimento de contraditório e ampla defesa determinado pelo Acórdão 587/2011-TCUPlenário.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
14. 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:
14.1. Considerar ILEGAIS e recusar registro dos atos de Admissão de ALESSANDRO
FERREIRA, GILBERTO DE SOUZA ALMEIDA JUNIOR e DIEGO ALVES FERREIRA do quadro
de pessoal do órgão/entidade Caixa Econômica Federal, com base 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/TCU.
14.2. Com fulcro no art. 262, caput, do Regimento Interno deste Tribunal, determinar ao
órgão/entidade Caixa Econômica Federal que:
14.2.1. dê ciência, no prazo de quinze dias, contados da notificação, do inteiro teor desta
deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de
eventuais recursos junto ao TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente,
caso o recurso não seja provido.
14.2.2. no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos
comprobatórios de que o interessado cujo ato foi impugnado está ciente do julgamento deste
Tribunal.”
3.
O Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Sérgio Ricardo Costa
Caribé, manifestou-se de acordo com o encaminhamento sugerido pela Sefip (peça 9).
É o Relatório.
VOTO
Em apreciação atos de admissão de empregados contratados pela Caixa Econômica Federal.
2.
A Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de
Benefícios Sociais – Sefip apurou que todas as admissões tratadas nestes autos são oriundas de
concurso público e ocorreram após o término do prazo regulamentar de sua validade, porém com
amparo em decisão judicial exarada nos autos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em
curso na 6ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, que prorrogou a validade do referido concurso público
até o trânsito em julgado daquela decisão.
3.
No mérito, os pareceres da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU são
convergentes no sentido da ilegalidade das admissões realizadas após o término da validade do
concurso público, bem como da negativa do registro dos correspondentes atos, sem, contudo, indicar
qualquer providência tendente ao rompimento do vínculo trabalhista firmado entre a Caixa e os
empregados interessados, haja vista a inocorrência de trânsito em julgado da aludida Ação Civil
Pública.
4.
Acolho, desde logo, os pareceres exarados nos autos porque estão em consonância com a
jurisprudência mais atualizada deste Tribunal, da qual constitui marco o Acórdão 1.106/2020 –
Plenário, proferido nos autos do TC 000.909/2018-1 (rel. Min. Ana Arraes).
5.
No aludido precedente, o Tribunal examinou o caso de admissões de pessoal decorrentes
de concurso público com prazo de validade expirado, feitas pela Diretoria Regional da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos em São Paulo/Interior, porém amparadas em decisão judicial que
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prorrogou a validade do certame por tempo indeterminado (Ação Civil Pública 0001035.92.2013-5-100015, em trâmite na 15ª Vara do Trabalho de Brasília/DF).
6.
Para os casos de contratação de pessoal pela ECT após encerrado o prazo improrrogável de
validade do concurso público, com base na mencionada Ação Civil Pública, o Tribunal vinha
adotando, segundo sua própria jurisprudência corrente, decisão no sentido de negar registro aos atos de
admissão, sem manifestar-se expressamente quanto à legalidade desses atos admissionais (v.g.:
Acórdãos 8.928/2017 e 8.929/2017, ambos da 2ª Câmara, rel. Min. Ana Arraes).
7.
Mas, ao se deparar novamente com essa matéria nos autos do TC 000.909/2018-1, o
Tribunal reviu sua posição e inaugurou desfecho no sentido da ilegalidade dos atos de admissão, com a
negativa dos correspondentes registros. Eis o enunciado do paradigmático Acórdão 1.106/2020 –
Plenário (Jurisprudência Selecionada do TCU):
“A expiração do prazo de validade de concurso público constitui óbice intransponível ao registro
pelo TCU de atos de admissão efetuados posteriormente a essa data, devendo, no entanto, ser
assegurada a produção dos efeitos das admissões enquanto subsistir decisão judicial favorável aos
interessados.”
8.
A decisão de mérito adotada pelo Tribunal no multicitado Acórdão 1.106/2020 – Plenário
– de julgar os atos de admissão, sem determinar o desfazimento das contratações –, há um só tempo
assegura o cumprimento do dever legal imposto pelo art. 1º, inciso V, da Lei 8.443/1992, bem como
evidencia o respeito à decisão judicial que amparou as admissões decorrentes de concurso público com
prazo de validade vencido.
9.
Posteriormente ao Acórdão 1.106/2020 – Plenário, muitos processos de atos de admissão
de pessoal referentes a diversas contratações oriundas de concurso com prazo de validade vencido,
efetuadas com base em decisão judicial, foram apreciados pelo Tribunal, havendo sido adotado o
entendimento consubstanciado no Acórdão 1.106/2020 – Plenário (v.g.: Acórdão 7.120/2020, rel. Min.
Augusto Nardes; Acórdãos 5.353/2020 e 13.295/2020, rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa; e
Acórdãos 2.983 a 2.990/2021, rel. Min. Aroldo Cedraz; todos da 2ª Câmara; Acórdão 56/2021, rel.
Min. Subst. Weder de Oliveira; e Acórdãos 2.400 a 2.409/2021, rel. Min. Vital do Rêgo, todos da 1ª
Câmara).
10. Firmada a jurisprudência, cabe aplicar o entendimento do Acórdão 1.106/2020 – Plenário
ao presente caso, haja vista a semelhança entre a situação da contratação dos empregados pela Caixa
Econômica Federal efetuada com amparo em decisão judicial, após o encerramento da validade do
respectivo concurso público, e a situação das admissões feitas pela Diretoria Regional da ECT tratada
no referido decisum.
11. Nesse contexto e na linha dos precedentes mencionados, cabe considerar ilegais as
admissões constantes destes autos e negar registro aos correspondentes atos, sem prejuízo de
determinar à entidade de origem que acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 000005910.2016.5.10.0006 e que comunique os beneficiários sobre a deliberação desta Corte, encaminhando a
este Tribunal comprovantes das aludidas ciências.
Ante o exposto, voto por que seja adotada a deliberação que ora submeto a este Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 5368/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo: TC-005.782/2021-0.
2. Grupo: I; Classe de Assunto: IV – Admissão.
3. Interessados: Alessandro Ferreira (144.288.418-50), Diego Alves Ferreira (818.534.241-53) e
Gilberto de Souza Almeida Júnior (065.984.774-41).
4. Entidade: Caixa Econômica Federal.
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé.
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7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e
de Benefícios Sociais – Sefip.
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de admissão de pessoal
emitidos pela Caixa Econômica Federal.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara,
diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal
e nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 259, inciso I, 260, §§ 1º e 2º, do
Regimento Interno/TCU, em:
9.1. considerar ilegais os atos de admissão emitidos em favor de Alessandro Ferreira, Diego
Alves Ferreira e Gilberto de Souza Almeida Júnior, e negar-lhes os correspondentes registros;
9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que:
9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em
trâmite na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença;
e
9.2.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste
Acórdão, do inteiro teor desta Deliberação aos interessados acima nominados, encaminhando a este
Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovantes das referidas ciências.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5368-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator).
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

MARCOS BEMQUERER COSTA
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral
GRUPO I – CLASSE IV – Primeira Câmara
TC-005.893/2021-6.
Natureza: Admissão.
Entidade: Caixa Econômica Federal.
Interessados: Fabio Roberto Lacerda Wanderley (689.444.544-34), Maycon Aguiar Soares
(048.520.321-90) e Savio Pericles Guaraná de Lima (072.859.934-17).
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SUMÁRIO: PESSOAL. ADMISSÃO. VALIDADE DE CONCURSO PRORROGADA
JUDICIALMENTE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. POSSIBILIDADE DE
SUBSISTÊNCIA DAS ADMISSÕES ENQUANTO MANTIDA A DECISÃO JUDICIAL.
PRECEDENTES DESTA CORTE. ILEGALIDADE DAS ADMISSÕES E NEGATIVA DE
REGISTRO DOS CORRESPONDENTES ATOS. DETERMINAÇÃO.
RELATÓRIO
Trata-se de atos de admissão de pessoal emitidos pela Caixa Econômica Federal – Caixa
em favor de Savio Pericles Guaraná de Lima, Fabio Roberto Lacerda Wanderley e Maycon Aguiar
Soares.
2.
A Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de
Benefícios Sociais – Sefip analisou o processo e concluiu por considerar ilegais os atos admissionais e
negar-lhes os correspondentes registros (peças 7 e 8). A seguir, reproduzo excerto do exame realizado
pela Sefip na instrução da peça 7:
“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 suscetíveis a falhas. As críticas aplicadas estão
discriminadas no sistema, no Menu e-Pessoal, opção ‘Crítica’, e 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 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 e-Pessoal, 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 e-Pessoal, bem como nos espelhos dos atos contemplados por esta instrução.
Exame das Constatações
9. Ato: 126231/2019 - Interessado: SAVIO PERICLES GUARANÁ DE LIMA - CPF:
072.859.934-17
9.1. Parecer do Controle Interno: considerar o ato legal.
9.2. Constatações e análises:
9.2.1. Ato com anexo do tipo sentença judicial (ACP 0000059-10.2016.5.10.0006).
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.
c. Análise da Equipe Técnica:
Conforme já anotado, a admissão se deu com fundamento em prorrogação da validade do
concurso mediante decisão judicial. A data de validade do concurso, sem a intervenção do Judiciário,
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seria 16/6/2016. Em situações análogas, esta Corte de Contas vem negando o registro a admissões
realizadas após a validade do concurso, porém, sem adotar providências para a cessação do vínculo
dos empregados com a empresa, até porque a ação judicial mencionada ainda não obteve trânsito em
julgado. Podem ser citados como exemplo os seguintes precedentes: Acórdãos 7135/2014, 7464/2014,
7882/2014, 671/2015, 1140/2015, 2595/2015, 3091/2015, 3251/2015, 3618/2015 e 3503/2016, todos
da Primeira Câmara, de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, Acordão 3713/2019-TCU-2ª Câmara,
de relatoria da Ministra Ana Arraes, Acórdão 8779/2020-TCU-1ª Câmara, de relatoria do Ministro
Bruno Dantas. Portanto, seguindo a linha jurisprudencial da Corte de Contas, entende-se que o ato de
admissão em tela deve ter o registro negado, sem a adoção de providências para tornar sem efeito a
contratação em questão, enquanto não houver o desfecho da Ação Civil Pública 00059-10-2016-5-100006, em trâmite na Justiça Trabalhista da 10ª Região, se desfavorável aos interessados.
9.2.2. A data informada no campo 'Data da convocação' é maior que a data informada no campo
'Data de validade do processo seletivo após prorrogação'.
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.
c. Análise da Equipe Técnica: [idem à análise constante do subitem 9.2.1, retro].
(...)
9.4. Encaminhamento do ato:
9.4.1. Considerar ILEGAL e recusar registro do ato de Admissão de SAVIO PERICLES
GUARANÁ DE LIMA do quadro de pessoal do órgão/entidade Caixa Econômica Federal, com base
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/TCU.
(...)
10. 10. Ato: 126235/2019 - Interessado: FABIO ROBERTO LACERDA WANDERLEY CPF: 689.444.544-34
10.1. Parecer do Controle Interno: considerar o ato Legal.
10.2. Constatações e análises:
10.2.1. A data informada no campo 'Data da convocação' é maior que a data informada no campo
'Data de validade do processo seletivo após prorrogação'.
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.
c. Análise da Equipe Técnica: [idem à análise constante do subitem 9.2.1, retro].
10.2.2. Ato com anexo do tipo sentença judicial (ACP 0000059-10.2016.5.10.0006).
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.
c. Análise da Equipe Técnica: [idem à análise constante do subitem 9.2.1,retro].
(...)
10.4. Encaminhamento do ato:
10.4.1. Considerar ILEGAL e recusar registro do ato de Admissão de FABIO ROBERTO
LACERDA WANDERLEY do quadro de pessoal do órgão/entidade Caixa Econômica Federal, com
base 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/TCU.
(...)
11. Ato: 126307/2019 - Interessado: MAYCON AGUIAR SOARES - CPF: 048.520.321-90
11.1. Parecer do Controle Interno: considerar o ato Legal.
11.2. Constatações e análises:
11.2.1. Ato com anexo do tipo sentença judicial (ACP 0000059-10.2016.5.10.0006).
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.
c. Análise da Equipe Técnica: [idem à análise constante do subitem 9.2.1, retro].
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11.2.2. A data informada no campo 'Data da convocação' é maior que a data informada no campo
'Data de validade do processo seletivo após prorrogação'.
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.
c. Análise da Equipe Técnica: [idem à análise constante do subitem 9.2.1, retro].
(...)
11.4. Encaminhamento do ato:
11.4.1. Considerar ILEGAL e recusar registro do ato de Admissão de MAYCON AGUIAR
SOARES do quadro de pessoal do órgão/entidade Caixa Econômica Federal, com base 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/TCU.
(...)
CONCLUSÃO
12. A abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam convicção de
que os atos 126307/2019, 126231/2019 e 126235/2019 podem ser apreciados pela ilegalidade, em
razão das irregularidades apontadas no item Exame das Constatações desta instrução, que representam
afronta à legislação e à jurisprudência de referência.
13. Os aludidos atos deram entrada neste Tribunal há menos de cinco anos, não sendo aplicável,
portanto, o procedimento de contraditório e ampla defesa determinado pelo Acórdão 587/2011-TCUPlenário.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
14. 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:
14.1. Considerar ILEGAIS e recusar registro dos atos de Admissão de SAVIO PERICLES
GUARANÁ DE LIMA, MAYCON AGUIAR SOARES e FABIO ROBERTO LACERDA
WANDERLEY do quadro de pessoal do órgão/entidade Caixa Econômica Federal, com base 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/TCU.
14.2. Com fulcro no art. 262, caput, do Regimento Interno deste Tribunal, determinar ao
órgão/entidade Caixa Econômica Federal que:
14.2.1. no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos
comprobatórios de que o interessado cujo ato foi impugnado está ciente do julgamento deste Tribunal;
14.2.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, contados da notificação, do inteiro teor desta
deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de
eventuais recursos junto ao TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente,
caso o recurso não seja provido.”
3.
O Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Sérgio Ricardo Costa
Caribé, manifestou-se de acordo com o encaminhamento sugerido pela Sefip (peça 9).
É o Relatório.
VOTO
Em apreciação atos de admissão de empregados contratados pela Caixa Econômica Federal.
2.
A Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de
Benefícios Sociais – Sefip apurou que todas as admissões tratadas nestes autos são oriundas de
concurso público e ocorreram após o término do prazo regulamentar de sua validade, porém com
amparo em decisão judicial exarada nos autos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em
curso na 6ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, que prorrogou a validade do referido concurso público
até o trânsito em julgado daquela decisão.
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3.
No mérito, os pareceres da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU são
convergentes no sentido da ilegalidade das admissões realizadas após o término da validade do
concurso público, bem como da negativa do registro dos correspondentes atos, sem, contudo, indicar
qualquer providência tendente ao rompimento do vínculo trabalhista firmado entre a Caixa e os
empregados interessados, haja vista a inocorrência de trânsito em julgado da aludida Ação Civil
Pública.
4.
Acolho, desde logo, os pareceres exarados nos autos porque estão em consonância com a
jurisprudência mais atualizada deste Tribunal, da qual constitui marco o Acórdão 1.106/2020 –
Plenário, proferido nos autos do TC 000.909/2018-1 (rel. Min. Ana Arraes).
5.
No aludido precedente, o Tribunal examinou o caso de admissões de pessoal decorrentes
de concurso público com prazo de validade expirado, feitas pela Diretoria Regional da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos em São Paulo/Interior, porém amparadas em decisão judicial que
prorrogou a validade do certame por tempo indeterminado (Ação Civil Pública 0001035.92.2013-5-100015, em trâmite na 15ª Vara do Trabalho de Brasília/DF).
6.
Para os casos de contratação de pessoal pela ECT após encerrado o prazo improrrogável de
validade do concurso público, com base na mencionada Ação Civil Pública, o Tribunal vinha
adotando, segundo sua própria jurisprudência corrente, decisão no sentido de negar registro aos atos de
admissão, sem manifestar-se expressamente quanto à legalidade desses atos admissionais (v.g.:
Acórdãos 8.928/2017 e 8.929/2017, ambos da 2ª Câmara, rel. Min. Ana Arraes).
7.
Mas, ao se deparar novamente com essa matéria nos autos do TC 000.909/2018-1, o
Tribunal reviu sua posição e inaugurou desfecho no sentido da ilegalidade dos atos de admissão, com a
negativa dos correspondentes registros. Eis o enunciado do paradigmático Acórdão 1.106/2020 –
Plenário (Jurisprudência Selecionada do TCU):
“A expiração do prazo de validade de concurso público constitui óbice intransponível ao registro
pelo TCU de atos de admissão efetuados posteriormente a essa data, devendo, no entanto, ser
assegurada a produção dos efeitos das admissões enquanto subsistir decisão judicial favorável aos
interessados.”
8.
A decisão de mérito adotada pelo Tribunal no multicitado Acórdão 1.106/2020 – Plenário
– de julgar os atos de admissão, sem determinar o desfazimento das contratações –, há um só tempo
assegura o cumprimento do dever legal imposto pelo art. 1º, inciso V, da Lei 8.443/1992, bem como
evidencia o respeito à decisão judicial que amparou as admissões decorrentes de concurso público com
prazo de validade vencido.
9.
Posteriormente ao Acórdão 1.106/2020 – Plenário, muitos processos de atos de admissão
de pessoal referentes a diversas contratações oriundas de concurso com prazo de validade vencido,
efetuadas com base em decisão judicial, foram apreciados pelo Tribunal, havendo sido adotado o
entendimento consubstanciado no Acórdão 1.106/2020 – Plenário (v.g.: Acórdão 7.120/2020, rel. Min.
Augusto Nardes; Acórdãos 5.353/2020 e 13.295/2020, rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa; e
Acórdãos 2.983 a 2.990/2021, rel. Min. Aroldo Cedraz; todos da 2ª Câmara; Acórdão 56/2021, rel.
Min. Subst. Weder de Oliveira; e Acórdãos 2.400 a 2.409/2021, rel. Min. Vital do Rêgo, todos da 1ª
Câmara).
10. Firmada a jurisprudência, cabe aplicar o entendimento do Acórdão 1.106/2020 – Plenário
ao presente caso, haja vista a semelhança entre a situação da contratação dos empregados pela Caixa
Econômica Federal efetuada com amparo em decisão judicial, após o encerramento da validade do
respectivo concurso público, e a situação das admissões feitas pela Diretoria Regional da ECT tratada
no referido decisum.
11. Nesse contexto e na linha dos precedentes mencionados, cabe considerar ilegais as
admissões constantes destes autos e negar registro aos correspondentes atos, sem prejuízo de
determinar à entidade de origem que acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 000005910.2016.5.10.0006 e que comunique os beneficiários sobre a deliberação desta Corte, encaminhando a
este Tribunal comprovantes das aludidas ciências.
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Ante o exposto, voto por que seja adotada a deliberação que ora submeto a este Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 5369/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo: TC-005.893/2021-6.
2. Grupo: I; Classe de Assunto: IV – Admissão.
3. Interessados: Fabio Roberto Lacerda Wanderley (689.444.544-34), Maycon Aguiar Soares
(048.520.321-90) e Savio Pericles Guaraná de Lima (072.859.934-17).
4. Entidade: Caixa Econômica Federal.
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e
de Benefícios Sociais – Sefip.
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de admissão de pessoal
emitidos pela Caixa Econômica Federal.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara,
diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal
e nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 259, inciso I, 260, §§ 1º e 2º, do
Regimento Interno/TCU, em:
9.1. considerar ilegais os atos de admissão emitidos em favor de Fabio Roberto Lacerda
Wanderley, Maycon Aguiar Soares e Savio Pericles Guaraná de Lima, e negar-lhes os correspondentes
registros;
9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que:
9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em
trâmite na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença;
e
9.2.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste
Acórdão, do inteiro teor desta Deliberação aos interessados acima nominados, encaminhando a este
Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovantes das referidas ciências.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5369-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator).
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

MARCOS BEMQUERER COSTA
Relator

Fui presente:
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(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral
GRUPO I – CLASSE IV – Primeira Câmara
TC-005.918/2021-9.
Natureza: Admissão.
Entidade: Caixa Econômica Federal.
Interessados: Cinthia Fanni de Oliveira Guingo (057.698.106-02); Igor Coutinho Monteiro
(061.296.367-50) e Leonardo Silva Penalber (038.169.547-66).
SUMÁRIO: PESSOAL. ADMISSÃO. VALIDADE DE CONCURSO PRORROGADA
JUDICIALMENTE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. POSSIBILIDADE DE
SUBSISTÊNCIA DAS ADMISSÕES ENQUANTO MANTIDA A DECISÃO JUDICIAL.
PRECEDENTES DESTA CORTE. ILEGALIDADE DAS ADMISSÕES E NEGATIVA DE
REGISTRO DOS CORRESPONDENTES ATOS. DETERMINAÇÃO.
RELATÓRIO
Trata-se de atos de admissão de pessoal emitidos pela Caixa Econômica Federal – Caixa em
favor dos Srs. Igor Coutinho Monteiro e Leonardo Silva Penalber e da Sra. Cinthia Fanni de Oliveira
Guingo.
2.
A Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de
Benefícios Sociais – Sefip analisou o processo e concluiu por considerar ilegais os atos admissionais e
negar-lhes os correspondentes registros (peças 7 e 8). A seguir, reproduzo excerto do exame realizado
pela Sefip na instrução da peça 7:
“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 suscetíveis a falhas. As críticas aplicadas estão
discriminadas no sistema, no Menu e-Pessoal, opção ‘Crítica’, e 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 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 e-Pessoal, 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.
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8. As verificações detectadas nos atos encontram-se discriminadas na aba de pendências de cada
ato no sistema e-Pessoal, bem como nos espelhos dos atos contemplados por esta instrução.
Exame das Constatações
9. Ato: 134419/2019 - Interessado: IGOR COUTINHO MONTEIRO - CPF: 061.296.367-50
9.1. Parecer do Controle Interno: considerar o ato legal.
9.2. Constatações e análises:
9.2.1. Ato com anexo do tipo sentença judicial (ACP 0000059-10.2016.5.10.0006).
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.
c. Análise da Equipe Técnica:
Conforme já anotado, a admissão se deu com fundamento em prorrogação da validade do
concurso mediante decisão judicial. A data de validade do concurso, sem a intervenção do Judiciário,
seria 16/6/2016. Em situações análogas, esta Corte de Contas vem negando o registro a admissões
realizadas após a validade do concurso, porém, sem adotar providências para a cessação do vínculo
dos empregados com a empresa, até porque a ação judicial mencionada ainda não obteve trânsito em
julgado. Podem ser citados como exemplo os seguintes precedentes: Acórdãos 7135/2014, 7464/2014,
7882/2014, 671/2015, 1140/2015, 2595/2015, 3091/2015, 3251/2015, 3618/2015 e 3503/2016, todos
da Primeira Câmara, de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, Acordão 3713/2019-TCU-2ª Câmara,
de relatoria da Ministra Ana Arraes, Acórdão 8779/2020-TCU-1ª Câmara, de relatoria do Ministro
Bruno Dantas. Portanto, seguindo a linha jurisprudencial da Corte de Contas, entende-se que o ato de
admissão em tela deve ter o registro negado, sem a adoção de providências para tornar sem efeito a
contratação em questão, enquanto não houver o desfecho da Ação Civil Pública 00059-10-2016-5-100006, em trâmite na Justiça Trabalhista da 10ª Região, se desfavorável aos interessados.
9.2.2. A data informada no campo ‘Data da convocação’ é maior que a data informada no campo
‘Data de validade do processo seletivo após prorrogação’.
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.
c. Análise da Equipe Técnica: [idem à análise do subitem 9.2.1, retro].
9.3. O detalhamento da inconsistência acima elencada encontra-se no anexo II dessa instrução
9.4. Encaminhamento do ato:
9.4.1. Considerar ILEGAL e recusar registro do ato de Admissão de IGOR COUTINHO
MONTEIRO do quadro de pessoal do órgão/entidade Caixa Econômica Federal, com base 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/TCU.
(...)
10. Ato: 134420/2019 - Interessado: CINTHIA FANNI DE OLIVEIRA GUINGO - CPF:
057.698.106-02.
10.1. Parecer do Controle Interno: considerar o ato legal.
10.2. Constatações e análises:
10.2.1. Ato com anexo do tipo sentença judicial (ACP 0000059-10.2016.5.10.0006).
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.
c. Análise da Equipe Técnica: [idem à análise do subitem 9.2.1, retro].
10.2.2. A data informada no campo ‘Data da convocação’ é maior que a data informada no
campo ‘Data de validade do processo seletivo após prorrogação’.
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.
c. Análise da Equipe Técnica: [idem a justificativa constante do subitem 9.2.1, retro]
10.3. O detalhamento da inconsistência acima elencada encontra-se no anexo II dessa instrução.
10.4. Encaminhamento do ato:
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10.4.1. Considerar ILEGAL e recusar registro do ato de Admissão de CINTHIA FANNI DE
OLIVEIRA GUINGO do quadro de pessoal do órgão/entidade Caixa Econômica Federal, com base
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.
(...)
11. Ato: 134423/2019 - Interessado: LEONARDO SILVA PENALBER - CPF: 038.169.54766
11.1. Parecer do Controle Interno: considerar o ato legal.
11.2. Constatações e análises:
11.2.1. Ato com anexo do tipo sentença judicial (ACP 0000059-10.2016.5.10.0006).
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.
c. Análise da Equipe Técnica: [idem à análise do subitem 9.2.1, retro].
11.2.2. A data informada no campo ‘Data da convocação’ é maior que a data informada no
campo ‘Data de validade do processo seletivo após prorrogação’.
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.
c. Análise da Equipe Técnica: [idem à análise do subitem 9.2.1, retro].
11.3. O detalhamento da inconsistência acima elencada encontra-se no anexo II dessa instrução.
11.4. Encaminhamento do ato:
11.4.1. Considerar ILEGAL e recusar registro do ato de Admissão de LEONARDO SILVA
PENALBER do quadro de pessoal do órgão/entidade Caixa Econômica Federal, com base 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.
(...)
CONCLUSÃO
12. A abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam convicção de
que os atos 134419/2019, 134420/2019 e 134423/2019 podem ser apreciados pela ilegalidade, em
razão das irregularidades apontadas no item Exame das Constatações desta instrução, que representam
afronta à legislação e à jurisprudência de referência.
13. Os aludidos atos deram entrada neste Tribunal há menos de cinco anos, não sendo aplicável,
portanto, o procedimento de contraditório e ampla defesa determinado pelo Acórdão 587/2011-TCUPlenário.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
14. 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:
14.1. Considerar ILEGAIS e recusar registro dos atos de admissão de IGOR COUTINHO
MONTEIRO, CINTHIA FANNI DE OLIVEIRA GUINGO e LEONARDO SILVA PENALBER do
quadro de pessoal do órgão/entidade Caixa Econômica Federal, com base 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/TCU.
1.4.2. Com fulcro no art. 262, caput, do Regimento Interno deste Tribunal, determinar ao
órgão/entidade Caixa Econômica Federal que:
14.2.1. no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos
comprobatórios de que os interessados cujos atos foram impugnados estão cientes do julgamento deste
Tribunal.
14.2.2. dê ciência, no prazo de quinze dias, contados da notificação, do inteiro teor desta
deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de
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eventuais recursos junto ao TCU não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente,
caso o recurso não seja provido.”
3.
O Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Júlio Marcelo de
Oliveira, manifestou-se de acordo com o encaminhamento sugerido pela Sefip (peça 9).
É o relatório.
VOTO
Em apreciação atos de admissão de empregados contratados pela Caixa Econômica Federal.
2.
A Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de
Benefícios Sociais – Sefip apurou que todas as admissões tratadas nestes autos são oriundas de
concurso público e ocorreram após o término do prazo regulamentar de sua validade, porém com
amparo em decisão judicial exarada nos autos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em
curso na 6ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, que prorrogou a validade do referido concurso público
até o trânsito em julgado daquela decisão.
3.
No mérito, os pareceres da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU são
convergentes no sentido da ilegalidade das admissões realizadas após o término da validade do
concurso público, bem como da negativa do registro dos correspondentes atos, sem, contudo, indicar
qualquer providência tendente ao rompimento do vínculo trabalhista firmado entre a Caixa e os
empregados interessados, haja vista a inocorrência de trânsito em julgado da aludida Ação Civil
Pública.
4.
Acolho, desde logo, os pareceres exarados nos autos porque estão em consonância com a
jurisprudência mais atualizada deste Tribunal, da qual constitui marco o Acórdão 1.106/2020 –
Plenário, proferido nos autos do TC 000.909/2018-1 (rel. Min. Ana Arraes).
5.
No aludido precedente, o Tribunal examinou o caso das admissões de pessoal decorrentes
de concurso público com prazo de validade expirado, feitas pela Diretoria Regional da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos em São Paulo/Interior, porém amparadas em decisão judicial que
prorrogou a validade do certame por tempo indeterminado (Ação Civil Pública 0001035.92.2013-5-100015, em trâmite na 15ª Vara do Trabalho de Brasília/DF).
6.
Para os casos de contratação de pessoal pela ECT após encerrado o prazo improrrogável de
validade do concurso público, com base na mencionada Ação Civil Pública, o Tribunal vinha
adotando, segundo sua própria jurisprudência corrente, decisão no sentido de negar registro aos atos de
admissão, sem manifestar-se expressamente quanto à legalidade desses atos admissionais (v.g.:
Acórdãos 8.928/2017 e 8.929/2017, ambos da 2ª Câmara, rel. Min. Ana Arraes).
7.
Mas, ao se deparar novamente com essa matéria nos autos do TC 000.909/2018-1, o
Tribunal reviu sua posição e inaugurou desfecho no sentido da ilegalidade dos atos de admissão, com a
negativa dos correspondentes registros. Eis o enunciado do paradigmático Acórdão 1.106/2020 –
Plenário (Jurisprudência Selecionada do TCU):
“A expiração do prazo de validade de concurso público constitui óbice intransponível ao registro
pelo TCU de atos de admissão efetuados posteriormente a essa data, devendo, no entanto, ser
assegurada a produção dos efeitos das admissões enquanto subsistir decisão judicial favorável aos
interessados.”
8.
A decisão de mérito adotada pelo Tribunal no multicitado Acórdão 1.106/2020 – Plenário
– de julgar os atos de admissão, sem determinar o desfazimento das contratações – há um só tempo
assegura o cumprimento do dever legal imposto pelo art. 1º, inciso V, da Lei 8.443/1992, bem como
evidencia o respeito à decisão judicial que amparou as admissões decorrentes de concurso público com
prazo de validade vencido.
9.
Posteriormente ao Acórdão 1.106/2020 – Plenário, muitos processos de atos de admissão
de pessoal referentes a diversas contratações oriundas de concurso com prazo de validade vencido,
efetuadas com base em decisão judicial, foram apreciados pelo Tribunal, havendo sido adotado o
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entendimento consubstanciado no Acórdão 1.106/2020 – Plenário (v.g.: Acórdão 7.120/2020, rel. Min.
Augusto Nardes; Acórdãos 5.353/2020 e 13.295/2020, rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa; e
Acórdãos 2.983 a 2.990/2021, rel. Min. Aroldo Cedraz; todos da 2ª Câmara; Acórdão 56/2021, rel.
Min. Subst. Weder de Oliveira; e Acórdãos 2.400 a 2.409/2021, rel. Min. Vital do Rêgo, todos da 1ª
Câmara).
10. Firmada a jurisprudência, cabe aplicar o entendimento do Acórdão 1.106/2020 – Plenário
ao presente caso, haja vista a semelhança entre a situação da contratação dos empregados pela Caixa
Econômica Federal efetuada com amparo em decisão judicial, após o encerramento da validade do
respectivo concurso público, e a situação das admissões feitas pela Diretoria Regional da ECT tratada
no referido decisum.
11. Nesse contexto e na linha dos precedentes mencionados, cabe considerar ilegais as
admissões constantes destes autos e negar registro aos correspondentes atos, sem prejuízo de
determinar à entidade de origem que acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 000005910.2016.5.10.0006 e que comunique os beneficiários sobre a deliberação desta Corte, encaminhando a
este Tribunal comprovantes das aludidas ciências.
Ante o exposto, voto por que seja adotada a deliberação que ora submeto a este Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 5370/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo: TC-005.918/2021-9.
2. Grupo: I; Classe de Assunto: IV – Admissão.
3. Interessados: Cinthia Fanni de Oliveira Guingo (057.698.106-02); Igor Coutinho Monteiro
(061.296.367-50); e Leonardo Silva Penalber (038.169.547-66).
4. Entidade: Caixa Econômica Federal.
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e
de Benefícios Sociais – Sefip.
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de admissão de pessoal
emitidos pela Caixa Econômica Federal.
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara,
diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal
e nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 259, inciso I, 260, §§ 1º e 2º, do
Regimento Interno/TCU, em:
9.1. considerar ilegais os atos de admissão emitidos em favor dos Srs. Igor Coutinho Monteiro e
Leonardo Silva Penalber e da Sra. Cinthia Fanni de Oliveira Guingo, e negar-lhes os correspondentes
registros;
9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que:
9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em
trâmite na justiça trabalhista, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença; e
9.2.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações deste
Acórdão, do inteiro teor desta Deliberação aos interessados acima nominados, encaminhando a este
Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovantes das referidas ciências.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
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12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5370-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator).
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

MARCOS BEMQUERER COSTA
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral

GRUPO I – CLASSE I – Primeira Câmara
TC 010.381/2020-1.
Natureza: Pedido de Reexame (Aposentadoria).
Órgão: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios.
Recorrente: Rita de Cassia Mendes de Souza (284.945.391-91).
Representação legal: Marcelo Antônio Rodrigues Viegas (OAB/DF 18.503) e outros.
SUMÁRIO: APOSENTADORIA. CUMULAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL
DECORRENTE DA INCORPORAÇÃO DE PARCELAS DE QUINTOS COM SUBSÍDIO.
ILEGALIDADE E NEGATIVA DE REGISTRO DO ATO CONCESSÓRIO DE
APOSENTADORIA. PEDIDO DE REEXAME. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM
JULGADO QUE ASSEGURA A CONTINUIDADE DO PAGAMENTO DA APOSENTADORIA.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL.
RELATÓRIO
Adoto como Relatório, com os devidos ajustes de forma, a instrução elaborada no âmbito da
Secretaria de Recursos (peça 43), com a qual se manifestou de acordo o corpo gerencial daquela
unidade técnica especializada (peça 44), a seguir transcrita:
1.
Trata-se de pedido de reexame (peças 24-30) interposto pela Sra. Rita de Cássia Mendes de Souza,
promotora de justiça aposentada do MPDFT, contra o Acórdão 11.540/2020 – TCU – 1ª Câmara (peça 16), que
teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
1.1. A deliberação recorrida apresenta o seguinte teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, os Ministros do Tribunal de Contas da
União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1º,
inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992 c/c o art. 259, inciso II, do Regimento
Interno desta Corte de Contas, ACORDAM em:
9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 11, relativo à aposentadoria de Rita de Cássia Mendes
de Souza, negando-lhe o correspondente registro, nos termos do art. 260, § 1º, do Regimento Interno
desta Corte de Contas;
9.2. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé, com fulcro na
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Súmula 106, desta e. Corte de Contas;
9.3. determinar ao órgão de origem que:
9.3.1. comunique aos interessados, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262
do Regimento Interno desta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da
presente deliberação, o inteiro teor deste Acórdão, e, após, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora
impugnado, constante da peça 11, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa
omissa;
9.3.2. alerte à Sr.ª Rita de Cássia Mendes de Souza no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da
interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente
percebidos após a notificação;
9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovantes de que os
interessados tiveram ciência desta deliberação;
9.3.4. emita, com fundamento nos arts. 262, caput e § 2º, do Regimento Interno e 19, § 3º, da
Instrução Normativa 78/2018, no prazo de 30 (trinta) dias, novo ato de aposentadoria de Rita de Cássia
Mendes de Souza, livre da irregularidade ora apontada para oportuna deliberação desta Corte de
Contas;
9.4. dar ciência desta deliberação ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios;
9.5. determinar à Sefip que:
9.5.1. promova o sobrestamento dos atos constantes das peças 7/10, relativos às aposentadorias de
Heraldo Machado Paupério, Israel Pinheiro Torres, Paulo Roberto de Magalhães Arruda e Percílio de Sousa
Lima Neto, até o trânsito em julgado do RE 636.553/RS, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, nos termos
do art. 157, caput, do Regimento Interno desta Corte de Contas;
9.5.2. acompanhe o cumprimento das determinações elencadas nos itens 9.3.1 a 9.3.4 deste Acórdão.
(grifos acrescidos).
HISTÓRICO
2.
O ato de aposentadoria da recorrente foi julgado ilegal em virtude de contemplar o pagamento
cumulativo de subsídio com parcela de quintos incorporados pelo exercício de cargo comissionado. Isso porque,
com o advento da Emenda Constitucional 19/1998, foi instituído o regime de remuneração mediante parcela
única de subsídio, nos termos do art. 39, § 4º, da Constituição Federal:
“§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários
Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o
acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie
remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.”
2.1. Assim, entendeu-se que, uma vez instituído o subsídio como forma de remuneração para determinada
categoria, não haveria espaço para o pagamento de outras parcelas remuneratórias.
2.2. Sobre o tema, entende-se que nem mesmo o exercício de função comissionada já quando integrante
da carreira remunerada por subsídio permite a manutenção da parcela de quintos, ante a inexistência de direito
adquirido a regime de remuneração. Nesse sentido, convém citar a decisão exarada nos autos do RE
798.827/DF, por ocasião de embargos de declaração no agravo regimental, nos seguintes termos:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VENCIMENTOS:
VANTAGENS PESSOAIS CUMULADAS COM SUBSÍDIO MENSAL. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME
JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. ABSORÇÃO PELO SUBSÍDIO. PRESERVAÇÃO DO MONTANTE
GLOBAL DOS VENCIMENTOS. CONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.”
Voto do Ministro Luiz Fux
“A discussão envolvendo o direito a percepção de quintos por ter exercido o cargo de Promotor Chefe
fica prejudicada, uma vez que a manutenção dessa vantagem na forma definida no acórdão recorrido está em
desacordo com decisões do Tribunal.
Com efeito, a jurisprudência dominante na Corte é no sentido de que inexiste direito adquirido a regime
jurídico, de sorte que, uma vez preservado o montante global dos vencimentos, é constitucional a absorção de
vantagens pessoais adquiridas em dado sistema normativo, pela adoção de remuneração paga mediante subsídio
em parcela única.
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Além disso, conforme se observa dos precedentes citados, o Tribunal entende que o regime de subsídio é
incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal” (grifos acrescidos).
ADMISSIBILIDADE
3.
Reitera-se o exame de admissibilidade contido na peça 31 do SAR/Serur, em que se propôs o
conhecimento do recurso interposto, nos termos do artigo 48 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 285 e 286,
parágrafo único, do RI/TCU, suspendendo-se os efeitos dos itens 9.1, 9.3, 9.3.1 (exceto primeira parte) e 9.3.4
do Acórdão 11.540/2020-TCU-1ª Câmara, em relação à recorrente. Observa-se que o Excelentíssimo Senhor
Ministro Vital do Rêgo, mediante despacho de peça 34, concordou com a análise desta unidade técnica.
MÉRITO
4. Delimitação
4.1. Constitui objeto do presente recurso definir se a incorporação da parcela dos quintos está assegurada
pela coisa julgada.
5.
Da coisa julgada
5.1. A recorrente aduz que teria havido violação à coisa julgada, com base nos seguintes argumentos:
5.2. A recorrente, em 09/02/2006, impetrou mandado de segurança em caráter individual visando a
manutenção do pagamento dos “quintos” que vinham sendo pagos pela Administração do MPDFT. A segurança
foi concedida no writ, em julgamento unânime realizado em 04/12/2007 pelo Conselho Especial do TJDFT,
com a intimação da União para se defender e recorrer.
5.3. O acórdão que reconheceu o direito da recorrente transitou em julgado em 04/9/2015.
5.4. Mas, o direito da recorrente em continuar a perceber os “quintos” no período indicado na decisão
recorrida não para por aí. No dia 31 de agosto de 2005, foi impetrado mandado de segurança com o mesmo
objeto do acima citado, pela Associação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, sendo a
segurança também concedida.
Análise:
5.5. Sobre o mandado de segurança interposto pela Associação do Ministério Público do Distrito Federal
e Territórios, cumpre observar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 573.232/SC, assim deliberou em
acórdão de repercussão geral:
REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não
alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados.
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título
judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de
conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial.
5.6. Na mesma toada, pelo seu caráter didático, merece ser transcrita a ementa do Resp 1.374.678
apreciado no STJ:
4. Ademais, não se desconhece que prevalece na jurisprudência do STJ o entendimento de que,
indistintamente, os sindicatos e associações, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para
atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, por isso, caso a
sentença coletiva não tenha uma delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da
ação coletiva deve alcançar todas as pessoas da categoria, legitimando-as para a propositura individual da
execução de sentença.
5. No entanto, não pode ser ignorado que, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n.
573.232/SC, sob o regime do artigo 543-B do CPC, o Plenário do STF proferiu decisão, com repercussão geral,
perfilhando entendimento acerca da exegese do art. 5º, inciso XXI, da Constituição Federal, em que fez
distinção entre a representação, conferida pelo mencionado dispositivo às associações, da substituição
processual dos sindicatos.
5.7. Por via de consequência, no caso em apreço, o decidido nos autos do MS 2005.00.2.007499-1
somente aproveitaria à recorrente se comprovadas a sua filiação à Associação do Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios, bem como a sua autorização expressa para a representação na referida demanda.
5.8. Ocorre que, embora a recorrente seja associada à Associação do Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios desde janeiro de 2005 (peça 29), não consta a sua autorização expressa para a referida
associação representá-la na ação em testilha. Daí porque não se lhe aproveita o decidido na referida ação.
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5.9. Por outro lado, no que diz respeito ao mandado de segurança em que a recorrente é litisconsorte ativa
(Processo 2006.00.2.001132-1, vide peça 27), que tramitou no TJDFT, observa-se que efetivamente transitou
em julgado em 4/9/2015 (peça 26, p. 96), nos seguintes termos:
CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - MEMBROS DO
MPDFT - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E VANTAGENS PESSOAIS INCORPORADAS ABSORÇÃO PELO SUBSÍDIO FIXADO EM PARCELA ÚNICA - TETO CONSTITUCIONAL - ARTIGOS
37, XI E 39, § 4.º DA CF - LEI N.º 14.144/05 - PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE
SALARIAL - PRECEDENTE DO COL. STF - SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE UNÂNIME.
I - Embora as Emendas Constitucionais n.ºs 19/98 e 41/03 tenham produzido a mudança no regime
remuneratório para subsídio único relativamente aos agentes públicos relacionados no § 4.º do artigo 39 da CF,
os conceitos de remuneração e subsídio, este como espécie do gênero remuneração, não se confundem, devendo
a regra constitucional ser interpretada de forma harmônica e sistematizada com outros dispositivos de mesma
envergadura constitucional.
II - Nesse passo, as vantagens pessoais incorporadas ao patrimônio dos Impetrantes, e, por tal motivo,
convoladas em direito adquirido, podem coexistir com o regime de subsídio, porquanto não se confunde este
com a remuneração, cujo conceito é "o total dos valores percebidos, a qualquer título, pelos agentes públicos".
III - A própria Constituição Federal, compondo o referido equilíbrio das normas constitucionais, mitigou
a regra segundo a qual os agentes públicos serão remunerados por subsídio como parcela única, deixando à parte
de tal espécie remuneratória direitos constitucionais como o 13.º salário, 1/3 de férias, dentre outros
relacionados no § 3.º do artigo 39 da CF, aplicáveis, por força da referida norma, ao servidor público.
IV - O histórico precedente julgado pela Excelsa Corte (MS24875), o qual lançou importantes premissas
quanto ao regime remuneratório do subsídio, entendeu pela possibilidade da coexistência das vantagens
reconhecidas pela ordem constitucional com o recebimento do subsídio, limitada a remuneração, de regra, ao
teto constitucional. Assim o fez quando reconheceu a manutenção do acréscimo de 20% sobre os proventos de
aposentadoria dos Impetrantes, a título, evidentemente, de vantagem pessoal, tendo por primado, nos termos do
voto de desempate do Exm.º Ministro Ricardo Lewandowski, o respeito ao princípio da irredutibilidade de
vencimentos.
V - Nesse mesmo julgamento, a Excelsa Corte deixou assente que o Adicional por Tempo de Serviço foi
incorporado e extinto pelo regime remuneratório do subsídio, nos exatos termos do artigo 8.º, da EC n.º 41/03,
cuja inconstitucionalidade foi incidentalmente rechaçada.
VI - Em consonância com tais aspectos, encontra-se a Resolução n.º 09, de 05/06/2006, do Conselho
Nacional do Ministério Público, uma vez que estabelece como exceção à conversão em parcela única do
subsídio a incorporação de vantagens pessoais decorrentes de exercício de função de direção, chefia e
assessoramento, limitado o seu valor ao teto remuneratório - art. 4.º, inc. V e parágrafo único. (Acórdão n.
295304, 20060020011321MSG, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, Conselho Especial, julgado em
04/12/2007, DJ 10/03/2008 p. 44) (peça 26, p. 85).
5.10. No que concerne à coisa julgada transitada em julgado supracitada, ela é incapaz de modificar o
entendimento deste Tribunal acerca da matéria trazida aos autos e, independentemente do posicionamento do
judiciário, deve ser mantido o julgamento pela ilegalidade da presente aposentadoria, tendo em vista a
competência do TCU.
5.11. Nesse diapasão, merece destaque a doutrina do eminente Roberto Rosas:
No S.T.F. asseverou o Ministro Rafael de Barros Monteiro que as decisões do Tribunal de Contas não
podem ser revistas pelo Poder Judiciário, a não ser quanto ao seu aspecto formal, palavras corroboradas na
mesma assentada pelo Min. Djaci Falcão, considerando essas decisões com força preclusiva (R.E. 55.821 –
R.T.J. 43/151). Ainda quando o ato administrativo seja praticado pelo Tribunal de Justiça, não ficará imune à
apreciação do Tribunal de Contas com competência para isso (R.E. 47.390 – R.T.J. 32/115, bem como com o
exercício de auditoria financeira e orçamentária sobre as contas dos Três Poderes, inclusive Legislativo (art. 70,
§ 3º - Const.) assim interpretado pelo S.T.F. na Representação 764 do Espírito Santo (R.T.J. 50/245) (apud
Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, in Tribunais de Contas do Brasil, Jurisdição e Competência, Belo Horizonte:
Editora Fórum, 2003, p. 153).
5.12. No entanto, ensina Mauro Schiavi:
Diante do fortalecimento do Poder Judiciário, como sendo o órgão encarregado de dirimir os conflitos de
interesse de forma definitiva, no decorrer dos séculos, a proteção à coisa julgada foi adquirindo maior prestígio

1066
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

nas legislações, como sendo uma garantia da cidadania e destinada à manutenção da segurança das relações
jurídicas.
Atualmente, no Direito brasileiro, a proteção à coisa julgada tem assento constitucional (art. 5º, inciso
XXXVI, da CF), como sendo uma garantia fundamental do indivíduo e uma cláusula pétrea constitucional (art.
60, § 4º). Desse modo, somente nas hipóteses taxativas que a lei disciplinar, diante de um vício grave existente
na decisão transitada em julgado e diante das circunstâncias socialmente inadequadas em que ele se formou, é
possível o manejo da chamada ação rescisória para desconstituir uma sentença ou acórdão já transitados em
julgado (in Manual de Direito Processual do Trabalho, 4ª ed., São Paulo: LTr, 2011, p. 1.178).
5.13. Por conseguinte, independentemente de se concordar com o provimento jurisdicional, deve-se
observar que a coisa julgada é de ordem pública, devendo sempre ser respeitada. Daí a inveterada eficácia que
se lhe atribui, de transformar o branco em negro e o quadrado em redondo (facit de albo nigrum et de
quadratum rotundum), segundo o brocardo de origem romana. É dizer: stare decisis et non quieta movere
(mantenha-se a decisão e não se moleste o que foi decidido).
5.14. Posta assim a questão, é de se dar provimento parcial ao presente recurso, no sentido de se manter o
julgamento pela ilegalidade da presente aposentadoria, com a negativa de seu registro, sem, contudo, se
determinar a cessação do pagamento de quintos. Noutro falar, é de tornar insubsistente a segunda parte do
subitem 9.3.1 do acórdão recorrido, permitindo-se a manutenção dos pagamentos judicialmente garantidos. Isso
porque essa intelecção preserva a independência e a autonomia do Tribunal de Contas da União, para, nos
termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal, apreciar a legalidade dos atos sujeitos a registro,
garantindo, ao mesmo tempo, o respeito à tutela judicial, pois não se determinaria as suspensões dos
pagamentos por ela garantidos.
5.15. Por outro lado, ainda que se mantenha a decisão pela ilegalidade do ato em reexame, o
supramencionado respeito à coisa julgada exige também que se torne sem efeito o subitem 9.3.4 do acórdão
recorrido, uma vez que o envio de novo ato “livre da irregularidade ora apontada” eliminaria um direito já
considerado adquirido por força da coisa julgada.
CONCLUSÃO
6.
Diante do exposto, conclui-se que há decisão judicial transitada em julgado que assegura a
continuidade do pagamento da aposentadoria, nos termos deferidos pelo MPDFT.
6.1. Ex positis, opina-se pelo provimento parcial do presente recurso, tão somente para se tornar
insubsistente a segunda parte do subitem 9.3.1, bem como o subitem 9.3.4, ambos do Acórdão 11.540/2020 –
TCU – 1ª Câmara.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
7.
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) conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial para tornar
insubsistente a segunda parte do subitem 9.3.1, bem como o subitem 9.3.4, ambos do Acórdão 11.540/2020 –
TCU – 1ª Câmara;
b) cientificar a 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.

2.
O Ministério Público junto ao TCU, representado nos autos pelo Procurador, Dr. Sérgio
Ricardo Costa Caribé, manifestou-se de acordo com a proposição da unidade técnica (peça 45).
É o Relatório.

VOTO
Atuo nos presentes autos com fundamento no art. 27-A da Resolução-TCU 175/2005, tendo em
vista haver sido designado, por meio da Portaria-TCU 18-GAPES, de 25/3/2021, substituto do
eminente Ministro Vital do Rêgo.
2.
Aprecia-se, nesta oportunidade, pedido de reexame interposto pela Sra. Rita de Cássia
Mendes de Souza, ex-integrante do MPDFT, em face do Acórdão 11.540/2020-TCU-1ª Câmara, por
meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em
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favor da recorrente, em razão do pagamento de vantagem pessoal decorrente da incorporação de
parcela de “quintos/décimos” em conjunto com subsídio. Isso porque a remuneração de membros do
Ministério Público se dá por meio de parcela única (art. 39, § 4º, da Constituição Federal, com efeitos
regulamentados pela Lei 11.144/2005).
3.
No recurso interposto, a recorrente alega, em síntese, que o pagamento das parcelas de
quintos está assegurado por decisão judicial transitada em julgado. Nesse sentido, a recorrente aduz
que impetrou, em 9/2/2006, mandado de segurança em caráter individual (2006.00.2.001132-1),
visando à manutenção dos “quintos” que vinham sendo pagos pela administração do MPDFT. A
decisão judicial que reconheceu o direito da recorrente transitou em julgado em 4/9/2015.
4.
A Secretaria de Recursos deste Tribunal (Serur), em seu parecer, propõe que o recurso
interposto pela recorrente seja conhecido, e no mérito, dado a ele provimento parcial, para tornar
insubsistente a segunda parte do subitem 9.3.1, bem como o subitem 9.3.4, ambos do Acórdão
11.540/2020-TCU-1ª Câmara. Isso porque a unidade técnica reconhece que há decisão judicial
transitada em julgado que assegura a continuidade do pagamento da parcela na aposentadoria da
recorrente, nos termos originalmente deferidos pelo MPDFT.
5.
O Ministério Público junto ao TCU, em sua manifestação regimental, ratificou as
conclusões formuladas pela Serur.
II
6.
Quanto à admissibilidade, reforço o entendimento já externado nos despachos de peças 34
e 30, no sentido de que o recurso em análise seja conhecido, uma vez que estão preenchidos os
requisitos de admissão a regerem a espécie.
7.
No tocante à análise de mérito do apelo, registro minha concordância com os pareceres
precedentes, razão pela qual adoto como minhas as conclusões formuladas pela Serur e pelo MPTCU
por seus próprios fundamentos, sem prejuízo de tecer os breves comentários a seguir.
8.
De fato, consoante o art. 39, § 4º, da CF/1988, “O membro de Poder, o detentor de
mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados
exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação,
adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória (...)”.
9.
Observa-se que a Constituição Federal, por meio do dispositivo citado, definiu que a
remuneração dos membros do Ministério Público seja feita exclusivamente por subsídio, fixado em
parcela única, ao qual não pode ser incorporado o pagamento de vantagens pessoais ou as de qualquer
outra natureza (exceto as de caráter indenizatório ou de parcela complementar, a fim de evitar o
decesso remuneratório), limitado ao subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal
Federal (art. 37, inciso XI, CF/1988).
10. Verifico que o regime de subsídios foi implementado no âmbito do MPDFT a partir da
edição da Lei 11.144, de 26 de julho de 2005. Na ocasião, o subsídio do Procurador-Geral da
República foi fixado em R$ 21.500,00, a partir de 1º de janeiro de 2005 e o dos demais integrantes da
carreira foi escalonado, considerando o disposto no art. 1º, 3º da Lei 10.477/2002, nos seguintes
termos:
§ 3º A remuneração dos membros do Ministério Público da União observará o escalonamento de 5%
(cinco por cento) entre os diversos níveis, tendo como referência a remuneração, de caráter permanente,
percebida pelo Procurador-Geral da República.

11. Considerando que a variação no valor dos subsídios referentes aos cargos da carreira do
Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios desde 1º/1/2005 foram suficientes para
absorver por completo os valores percebidos a título da incorporação de quintos anterior à
implementação do regime de subsídio no âmbito da referida carreira, não há fundamento legal que
permita e ampare a continuidade dos seus pagamentos.
12. Destaco que é pacífica a jurisprudência deste tribunal quanto à impossibilidade do
pagamento de vantagem remuneratória de caráter permanente (como “quintos”, adicional por tempo de
serviço, dentre outras) no regime de subsídios. Nesse sentido, destaco o Acórdão 3.332/2015-TCU-
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Plenário, da relatoria da eminente Ministra Ana Arraes, por meio da qual esta Corte de Contas, ao
conhecer de representação formulada pelo Ministério Público junto a este Tribunal, considerou-a
procedente e fixou o prazo de quinze dias para que:
“(...) os “órgãos integrantes do Ministério Público da União passem a remunerar seus membros
exclusivamente por meio de subsídio em parcela única, conforme disposto no art. 39, §4º, da Constituição
Federal, ressalvadas as verbas de caráter indenizatório, dentre as quais não se incluem aquelas decorrentes da
incorporação de “quintos/décimos” e do pagamento de “opção”, previstas no inciso V do art. 4º da Resolução
CNMP 9/2006”.

13. Portanto, uma vez implantado o regime de subsídio, todas as parcelas remuneratórias com
ele incompatíveis deveriam ter sido excluídas, ressalvada a possibilidade de estabelecimento de uma
parcela transitória, passível de absorção, com o intuito de evitar o decesso remuneratório, o que, no
caso dos autos, não ocorreu.
14. Vale dizer que o entendimento do TCU está alinhado com o do Supremo Tribunal Federal
(STF), consoante se observa da ementa a seguir transcrita, referente ao MS 24.875/DF (Rel. Ministro
Sepúlveda Pertence, julgado pelo Plenário em 11/5/2006):
“EMENTA: I. Ministros aposentados do Supremo Tribunal Federal: proventos (subsídios): teto
remuneratório: pretensão de imunidade à incidência do teto sobre o adicional por tempo de serviço (ATS), no
percentual máximo de 35% e sobre o acréscimo de 20% a que se refere o art. 184, III, da Lei 1711/52,
combinado com o art. 250 da L. 8.112/90: mandado de segurança deferido, em parte.
..................................................................................................................................................
IV. Magistrados. Subsídios, adicional por tempo de serviço e o teto do subsídio ou dos proventos, após a
EC 41/2003: argüição de inconstitucionalidade, por alegada irrazoabilidade da consideração do adicional por
tempo de serviço quer na apuração do teto (EC 41/03, art. 8º), quer na das remunerações a ele sujeitas (art. 37,
XI, CF, cf EC 41/2003): rejeição. 1. Com relação a emendas constitucionais, o parâmetro de aferição de sua
constitucionalidade é estreitíssimo, adstrito às limitações materiais, explícitas ou implícitas, que a Constituição
imponha induvidosamente ao mais eminente dos poderes instituídos, qual seja o órgão de sua própria reforma.
2. Nem da interpretação mais generosa das chamadas ‘cláusulas pétreas’ poderia resultar que um juízo de
eventuais inconveniências se convertesse em declaração de inconstitucionalidade da emenda constitucional que
submeta certa vantagem funcional ao teto constitucional de vencimentos. 3. No tocante à magistratura independentemente de cuidar-se de uma emenda constitucional - a extinção da vantagem, decorrente da
instituição do subsídio em ‘parcela única’, a nenhum magistrado pode ter acarretado prejuízo financeiro
indevido. 4. Por força do art. 65, VIII, da LOMAN (LC 35/79), desde sua edição, o adicional cogitado estava
limitado a 35% calculados sobre o vencimento e a representação mensal (LOMAN, Art. 65, § 1º), sendo que,
em razão do teto constitucional primitivo estabelecido para todos os membros do Judiciário, nenhum deles
poderia receber, a título de ATS, montante superior ao que percebido por Ministro do Supremo Tribunal
Federal, com o mesmo tempo de serviço (cf. voto do Ministro Néri da Silveira, na ADIn 14, RTJ 130/475,483).
5. Se assim é - e dada a determinação do art. 8º da EC 41/03, de que, na apuração do ‘valor da maior
remuneração atribuída por lei (...) a Ministro do Supremo Tribunal Federal’, para fixar o teto conforme o novo
art. 37, XI, da Constituição, ao vencimento e à representação do cargo, se somasse a ‘parcela recebida em razão
do tempo de serviço’ - é patente que, dessa apuração e da sua aplicação como teto dos subsídios ou proventos de
todos os magistrados, não pode ter resultado prejuízo indevido no tocante ao adicional questionado. 6. É da
jurisprudência do Supremo Tribunal que não pode o agente público opor, à guisa de direito adquirido, a
pretensão de manter determinada fórmula de composição de sua remuneração total, se, da alteração, não decorre
a redução dela. 7. Se dessa forma se firmou quanto a normas infraconstitucionais, o mesmo se há de entender,
no caso, em relação à emenda constitucional, na qual os preceitos impugnados, se efetivamente aboliram o
adicional por tempo de serviço na remuneração dos magistrados e servidores pagos mediante subsídio, é que
neste - o subsídio - foi absorvido o valor da vantagem. 8. Não procede, quanto ao ATS, a alegada ofensa ao
princípio da isonomia, já que, para ser acolhida, a argüição pressuporia que a Constituição mesma tivesse
erigido o maior ou menor tempo de serviço em fator compulsório do tratamento remuneratório dos servidores, o
que não ocorre, pois o adicional correspondente não resulta da Constituição, que apenas o admite - mas, sim, de
preceitos infraconstitucionais.
V. Magistrados: acréscimo de 20% sobre os proventos da aposentadoria (Art. 184, III, da L. 1.711/52, c/c
o art. 250 da L. 8.112/90) e o teto constitucional após a EC 41/2003: garantia constitucional de irredutibilidade
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de vencimentos: intangibilidade. 1. Não obstante cuidar-se de vantagem que não substantiva direito adquirido de
estatura constitucional, razão por que, após a EC 41/2003, não seria possível assegurar sua percepção indefinida
no tempo, fora ou além do teto a todos submetido, aos impetrantes, porque magistrados, a Constituição
assegurou diretamente o direito à irredutibilidade de vencimentos - modalidade qualificada de direito adquirido,
oponível às emendas constitucionais mesmas. 2. Ainda que, em tese, se considerasse susceptível de sofrer
dispensa específica pelo poder de reforma constitucional, haveria de reclamar para tanto norma expressa e
inequívoca, a que não se presta o art. 9º da EC 41/03, pois o art. 17 ADCT, a que se reporta, é norma referida ao
momento inicial de vigência da Constituição de 1988, no qual incidiu e, neste momento, pelo fato mesmo de
incidir, teve extinta a sua eficácia; de qualquer sorte, é mais que duvidosa a sua compatibilidade com a ‘cláusula
pétrea’ de indenidade dos direitos e garantias fundamentais outorgados pela Constituição de 1988, recebida
como ato constituinte originário. 3. Os impetrantes - sob o pálio da garantia da irredutibilidade de vencimentos , têm direito a continuar percebendo o acréscimo de 20% sobre os proventos, até que seu montante seja
absorvido pelo subsídio fixado em lei para o Ministro do Supremo Tribunal Federal.” (destaques acrescidos)

15. Embora o julgado acima trate especificamente do adicional por tempo de serviço e do
acréscimo de 20% previsto no art. 184 da Lei 1.711/1952, o raciocínio ali contido em tudo se aplica à
vantagem dos “quintos”, haja vista tratar-se de espécie remuneratória de caráter pessoal e permanente,
assim como as vantagens cuja supressão foi questionada no STF.
16. A despeito dessas considerações, verifico que a recorrente está amparada por decisão
judicial transitada em julgado. Nesse sentido, destaco que a Sra. Rita de Cássia Mendes de Souza é
parte integrante do polo ativo no processo judicial 2006.00.2.001132-1, que tramitou no TJDFT, e que
efetivamente transitou em julgado em 4/9/2015 (peça 26, p. 96), nos seguintes termos (peça 26, págs.
27/28):
CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - MEMBROS DO
MPDFT - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E VANTAGENS PESSOAIS INCORPORADAS —
ABSORÇÃO PELO SUBSÍDIO FIXADO EM PARCELA UNICA - TETO CONSTITUCIONAL —
ARTIGOS 37, XI E 39, 84º DA CF — LEI N.º 14.144/05 - PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA
IRREDUTIBILIDADE SALARIAL — PRECEDENTE DO COL. STF — SEGURANÇA CONCEDIDA
PARCIALMENTE - UNÂNIME. Embora as Emendas Constitucionais n.ºs 19/98 e 41/03 tenham produzido a
mudança no regime remuneratório para subsidio único relativamente aos agentes públicos relacionados no 48 4º
do artigo 39 da CF, os conceitos de remuneração e subsídio, este como espécie do gênero remuneração, não se
confundem, devendo a regra constitucional ser interpretada de forma harmônica e sistematizada com outros
dispositivos de mesma envergadura constitucional.
II - Nesse passo, as vantagens pessoais incorporadas ao patrimônio dos impetrantes, e por tal motivo,
convoladas em direito adquirido, podem coexistir com o regime de subsídio, porquanto não se confunde este
com a remuneração, cujo conceito é “o total dos valores percebidos, a qualquer título, pelos agentes públicos”.
III - A própria Constituição Federal, compondo o referido equilíbrio das normas constitucionais, mitigou
a regra segundo a qual os agentes públicos serão remunerados por subsídio como parcela única, deixando à parte
de tal espécie remuneratória direitos constitucionais como o 13.º salário, 1/3 de férias, dentre outros
relacionados no $ 3.º do artigo 39 da CF, aplicáveis, por força da referida norma, ao servidor público.
IV - O histórico precedente julgado pela Excelsa Corte (MS24875), o qual lançou importantes premissas
quanto ao regime remuneratório do subsídio, entendeu pela possibilidade da coexistência das vantagens
reconhecidas pela ordem constitucional com o recebimento do subsídio, limitada a remuneração, de regra, ao
teto constitucional, Assim o fez quando reconheceu a manutenção do acréscimo de 20% sobre os proventos de
aposentadoria dos impetrantes, a título, evidentemente, de vantagem pessoal, tendo por primado, nos termos do
voto de desempate do Exmo, Ministro Ricardo Lewandowski, o respeito ao princípio da irredutibilidade de
vencimentos. V
V - Nesse mesmo julgamento, a Excelsa Corte deixou assente que o Adicional por Tempo de Serviço foi
incorporado e extinto pelo regime remuneratório do subsídio, nos exatos termos do artigo 8.º, da EC nº 41/03,
cuja inconstitucionalidade foi incidentalmente rechaçada.
VI - Em consonância com tais aspectos, encontra-se a Resolução n.º 09, de 05/06/2006, do Conselho
Nacional do Ministério Público, uma vez que estabelece como exceção à conversão em parcela única do
subsidio a incorporação de vantagens pessoais decorrentes de exercício de função de direção, chefia e
assessoramento, limitado o seu valor ao teto remuneratório - art. 4º inc. V e parágrafo único.
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17. Destaco, contudo, que a decisão judicial trazida pela recorrente não tem o condão de
modificar o entendimento deste Tribunal acerca da questão de fundo em análise. Por outro lado, no
caso concreto da recorrente, o pagamento da vantagem oriunda da incorporação de quintos em
conjunto com o subsídio, que restou garantida na esfera judicial por meio de decisão transitada em
julgado, não pode ser modificado por esta Corte de Contas. Diante dessa dicotomia, entendo que o
recurso merece ser provido parcialmente, para tornar insubsistente, exclusivamente para a recorrente, a
segunda parte do subitem 9.3.1, bem como o subitem 9.3.4, ambos do Acórdão 11.540/2020-TCU-1ª
Câmara, mantendo-se, no entanto, a negativa de registro.
Ante o exposto, VOTO para que seja adotada a minuta de acórdão que ora trago ao exame deste
Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 5371/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo TC 010.381/2020-1.
2. Grupo I – Classe de Assunto: I - Pedido de Reexame (Aposentadoria).
3. Recorrente: Rita de Cassia Mendes de Souza (284.945.391-91).
4. Órgão: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios.
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa em substituição ao Ministro Vital do
Rêgo.
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur).
8. Representação legal: Marcelo Antônio Rodrigues Viegas (OAB/DF 18.503) e outros.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Sra.
Rita de Cassia Mendes de Souza, ex-integrante do MPDFT, em face do Acórdão 11.540/2020-TCU-1ª
Câmara, por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria
emitido em favor da recorrente;
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara,
ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em:
9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, a fim
de tornar sem efeito a segunda parte do subitem 9.3.1, bem como o subitem 9.3.4, ambos do Acórdão
11.540/2020-TCU-1ª Câmara, exclusivamente em relação à recorrente;
9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério Público do Distrito Federal e dos
Territórios à recorrente.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5371-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator).
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES

MARCOS BEMQUERER COSTA
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Presidente

Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral
GRUPO I – CLASSE V – Primeira Câmara
TC-010.877/2018-5
Natureza: Pensão Militar.
Unidade: 3ª Região Militar do Comando do Exército.
Interessadas: Rosangela Thome Fensterseifer (430.407.640-04) e Elhenice Grock (497.560.79053).
SUMÁRIO: PENSÃO MILITAR. ACUMULAÇÃO ILEGAL DE BENEFÍCIOS
PREVIDENCIÁRIOS. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DO ART. 29 DA LEI 3.765/1960.
ILEGALIDADE DE UMA CONCESSÃO, COM RECUSA DE REGISTRO AO ATO.
LEGALIDADE E REGISTO DO OUTRO ATO.
RELATÓRIO
Trata-se de atos de pensão militar deferidos pela 3ª Região Militar do Comando do Exército em
benefício das interessadas Rosangela Thome Fensterseifer e Elhenice Grock.
2.
A Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de
Benefícios Sociais – Sefip consigna que o órgão de Controle Interno emitiu parecer pela legalidade dos
atos em apreço. Anota, ainda, que as informações cadastradas no Sistema e-Pessoal foram objeto de
crítica automatizada.
3.
Segundo a unidade técnica, a concessão referente à pensão que tem como beneficiária a
Sra. Elhenice Grock deve ser considerada ilegal, com negativa de registro do correspondente ato (peça
3), porquanto a pensionista recebe indevidamente recursos do erário por meio de três fontes: a presente
pensão militar e mais 02 (dois) benefícios civis, uma pensão por morte e outra aposentadoria por idade,
ambas pagas pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Quanto à concessão referente à
Rosangela Thome Fensterseifer, opina pela legalidade e registro do ato.
4.
Reproduzo as análises insertas na instrução da Sefip, com alguns ajustes de forma (peça 5):
“9. Em consulta realizada [com] a finalidade detectar se há acumulações ilegais de benefícios
previdenciários do presente ato, verificou-se que a Sra. Rosangela Thome Fensterseifer,
430.407.640-04, não acumula outros proventos ou vencimentos pagos por cofres públicos.
10. É oportuno informar que a Sra. Elhenice Grock, 497.560.790-53, ato nº 10714944-08-2014000597-6, além da pensão militar em estudo, acumula mais benefícios civis, sendo 01 pensão por
morte e 01 aposentadoria por idade, ambas pagas pelo INSS em desacordo com os incisos I e II do art.
29 da Lei 3.765/60, in verbis:
‘Art. 29. É permitida a acumulação: (Redação dada peça Medida provisória nº 2.215-10, de
31.8.2001)
I - de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos ou
aposentadoria;
(...)
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II - de uma pensão militar com a de outro regime, observado o disposto no art. 37, inciso XI,
da Constituição Federal. (Redação dada peça Medida provisória nº 2.215-10, de 31.8.2001)’
11. Sendo os seguintes benefícios civis acumulados cumulativamente com a pensão militar,
segundo banco de dados desta Corte:
Titular
Situ
Valo
Data
(nome)
ação
r
Espécie (descrição completa)
Início
Elhenice
Ativ
1.485
24/09/2
Grock
o
,40
Pensão por Morte Previdenciária 015
Elhenice
Ativ
2.106
04/10/1
Grock
o
,57
Aposentadoria por Idade
999
12. Assim, a pensão militar do ato nº 10003428-08-2016-000199-4 não deve prosperar, devendo
a interessada supracitada optar por dois benefícios dentre os 03 (três) acumulados.
13. No ato nº 10003428-08-2016-000202-8, não foram encontradas quaisquer irregularidades,
podendo este receber a chancela pela legalidade.”
5.
Em vista da análise empreendida, a unidade técnica propôs ao Tribunal, 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/TCU (peças 5 e 6):
5.1. considerar legal a concessão de pensão militar instituída em benefício da Sra. Rosangela
Thome Fensterseifer, conferindo registro ao correspondente ato, e ilegal a pensão em favor da Sra.
Elhenice Grock, negando-se registro ao respectivo ato;
5.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela Sra. Elhenice
Grock, nos termos do verbete da Súmula/TCU 106; e
5.3. determinar ao órgão de origem que: a) faça cessar os pagamentos decorrentes do ato
impugnado à Sra. Elhenice Grock; e b) dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do
recebimento da notificação deste Acórdão, do inteiro teor desta deliberação à interessada, notadamente
no que diz respeito ao direito de opção pelos benefícios legalmente acumuláveis, e de que o efeito
suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não a exime da devolução
dos valores indevidamente percebidos após a notificação, em caso de não provimento do recurso,
devendo encaminhar o comprovante dessa notificação ao Tribunal no prazo de 30 (trinta) dias
contados da ciência da decisão.
6.
O Ministério Público junto ao TCU, representado pela Procuradora-Geral Cristina
Machado da Costa e Silva, concorda com o exame e com a interpretação da Sefip (peça 7).
É o Relatório.
VOTO
Em apreciação atos de pensão militar deferidos pela 3ª Região Militar do Comando do Exército
em benefício das interessadas Rosangela Thome Fensterseifer e Elhenice Grock.
2.
A Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de
Benefícios Sociais – Sefip constatou que a concessão que tem como beneficiária a Sra. Elhenice Grock
deve ser considerada ilegal (peça 2), porquanto a interessada recebe recursos do erário por meio de três
fontes: a pensão militar ora em análise e mais 02 (dois) benefícios civis, uma pensão por morte e outra
aposentadoria por idade, ambas custeadas pelo Regime Geral da Previdência Social – RGPS. Sustenta
a unidade técnica que tal situação fática vai de encontro ao disposto na Lei 3.765/1960.
3.
Quanto à concessão instituída em favor da Sra. Rosangela Thome Fensterseifer (peça 3), a
Sefip opina pela legalidade e registro do correspondente ato. O Ministério Público junto a esta Corte
concorda com essa interpretação. Considerando que não foi detectada nenhuma irregularidade na
aludida concessão de pensão militar, manifesto-me, desde já, de acordo com os pareceres técnicos
exarados pela legalidade e registro do ato de peça 3.
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4.
Por sua vez, acerca das acumulações constatadas, necessário passar em revista da
legislação de regência e da jurisprudência do Tribunal.
5.
A Lei 3.765/1960 disciplina a possibilidade de acumulação da pensão militar nos seguintes
termos:
“Art. 29. É permitida a acumulação: (Redação dada pela Medida provisória nº 2215-10, de
31.8.2001)
I - de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos ou
aposentadoria; (Redação dada pela Medida provisória nº 2215-10, de 31.8.2001)
II - de uma pensão militar com a de outro regime, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da
Constituição Federal. (Redação dada pela Medida provisória nº 2215-10, de 31.8.2001)”
6.
Esta Casa de Contas, mediante o Acórdão 3.653/2011 – 2ª Câmara (rel. min. subst. André
de Carvalho), assentou que o art. 29 da Lei 3.765/1960, em sua redação original, permite a acumulação
de duas pensões militares ou de uma pensão militar com vencimentos ou benefício previdenciário
decorrente de um único cargo civil, sejam estes últimos vinculados ao Regime Próprio de Previdência
de Servidores Públicos ou ao RGPS. Com vistas a melhor compreensão da matéria, transcrevo parte do
Voto condutor do julgado:
“5. Ocorre que, no que diz respeito à pensão militar, a redação original do art. 29 da Lei n. 3.765,
de 4/5/1960, prevê a acumulação de duas pensões militares ou de uma pensão militar com proventos
de disponibilidade, reforma, vencimentos, aposentadoria ou pensão proveniente de um único cargo
civil.
6. E, com base em precedentes dos Tribunais Regionais Federais, verifica-se que o benefício
previdenciário do INSS é considerado para fins do disposto no mencionado art. 29 da Lei n. 3.765, de
1960, haja vista que, em se tratando de pensão civil, quer seja previdenciária, quer estatutária, a
acumulação de benefícios recebidos dos cofres públicos deve ser entendida de maneira restritiva (v.
Apelação Cível nº 2005.33.000084718 – TRF 1ª Região e Apelação em Mandado de Segurança 70012
– TRF 2ª Região, fl. 23) .
7. Assim sendo, a acumulação de 3 (três) benefícios pela Sra. (...) não merece prosperar, razão
pela qual o ato de fls. 2/5 deve ser considerado ilegal, consoante proposto pela Sefip.”
7.
Nessa mesma exegese, cito, entre outros, os Acórdãos 8.721/2017, 7.942/2018 e
7.450/2018, todos julgados pela 2ª Câmara e de minha relatoria, e o Acórdão 4.847/2017 – 2ª Câmara
(rel. min. subst. André de Carvalho).
8.
O magistério jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça dessa linha não destoa,
consoante a ementa do REsp 1.434.168/RS (grifos meus):
“ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. FILHA DE MILITAR. ACUMULAÇÃO DE
PENSÃO MILITAR COM APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS E
PENSÃO POR MORTE DE EX-CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OPÇÃO
POR UM DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PARA PERCEPÇÃO DA PENSÃO MILITAR.
EXEGESE DO ART. 29 DA LEI N. 3.765/1960, COM REDAÇÃO VIGENTE NA DATA DO
ÓBITO DO MILITAR.
1. No caso, a recorrente percebe dois benefícios previdenciários (aposentadoria por tempo de
contribuição e pensão por morte do ex-cônjuge), questionando o ato da administração do Comando da
Aeronáutica que lhe exigiu a entrega do comprovante de opção por um dos benefícios previdenciários
para deferimento do pedido da reversão da pensão militar por morte de seu genitor (ocorrida em
28/7/1976), antes percebida por sua falecida genitora.
2. ‘Art. 29 - É permitida a acumulação: a) de duas pensões militares; b) de uma pensão militar
com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos, aposentadoria ou pensão proveniente de um
único cargo civil’ (Lei n. 3.765/1960, com redação vigente na data do óbito do militar).
3. A acumulação de benefícios percebidos dos cofres públicos deve ser interpretada
restritivamente, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. Deve, pois, a recorrente renunciar a um
dos benefícios previdenciários se quiser perceber a pensão militar.
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Recurso especial improvido. (REsp 1434168/RS; Ministro HUMBERTO MARTINS; 2ª turma;
DJe 24/09/2015).”
9.
Como se nota, prevalece a interpretação de que a acumulação de benefícios recebidos de
cofres públicos deve ser entendida de maneira restritiva. Logo, a acumulação de 01 (um) benefício
pensional militar com 02 (dois) benefícios civis pagos pelo RGPS deve ser considerada ilegal.
10. Diante desse contexto, percebe-se que o encaminhamento sugerido para o ato impugnado
está em alinho com a legislação e ainda se encontra em total aderência ao entendimento jurisprudencial
desta Corte de Contas. Por conseguinte, deve-se negar registro ao ato da peça 2, em face da
competência conferida, pelo art. 71, inciso III, da Constituição Federal ao TCU, para apreciar a
legalidade das concessões de pensões, e ordenar ao órgão concedente que faça cessar os pagamentos
dele decorrentes, aplicando-se a orientação fixada no verbete da Súmula/TCU 106 às parcelas
indevidamente recebidas pela Sra. Elhenice Grock.
11. Deve-se igualmente determinar ao órgão de origem que comunique a beneficiária do ato
sobre a deliberação do Tribunal, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de
eventuais recursos não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação,
caso esses não sejam providos. Após, devem ser remetidos ao Tribunal documentos comprobatórios de
que a pensionista foi cientificada do julgamento desta Corte.
12. Considero pertinente, ainda, determinar à 3ª Região Militar do Comando do Exército que
notifique a Sra. Elhenice Grock para que, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, manifeste sua opção
pela percepção de 02 (dois) dos benefícios acumulados, promovendo a exclusão da interessada da
pensão militar em caso de omissão.
13. Outrossim, deve-se esclarecer ao órgão de origem que poderá emitir novo ato de pensão
militar à consideração desta Corte de Contas, devendo o órgão informar a decisão firmada pela
pensionista Elhenice Grock no formulário a ser encaminhado.
14. Por fim, ressalto que os atos em questão deram entrada nesta Corte de Contas em 2017,
não se aplicando a recente sistemática definida pelo Plenário, mediante o Acórdão 122/2021 (rel. min.
Walton Alencar Rodrigues), na linha de observar o Recurso Extraordinário 636.553, em que foi fixado
prazo de cinco anos para que o TCU registre os atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou
pensão, após o qual serão considerados “tacitamente registrados”, podendo posteriormente o ato que
contenha alguma ilegalidade ser submetido ao procedimento de revisão de ofício, com base no art. 54
da Lei 9.784/1999 c/c o art. 260, § 2º, do Regimento Interno/TCU.
Ante o exposto, voto por que seja adotada a deliberação que ora submeto a este Colegiado.

ACÓRDÃO Nº 5372/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo: TC-010.877/2018-5.
2. Grupo: I; Classe de Assunto: V – Pensão Militar.
3. Interessadas: Rosangela Thome Fensterseifer (430.407.640-04) e Elhenice Grock
(497.560.790-53).
4. Unidade: 3ª Região Militar do Comando do Exército.
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e
de Benefícios Sociais – Sefip.
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de concessão de pensão
militar deferidos pela 3ª Região Militar do Comando do Exército em benefício das interessadas acima
identificadas.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara,
ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição
Federal e nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei n. 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do
Regimento Interno/TCU em:
9.1. considerar legal a concessão de pensão militar instituída em favor da Sra. Rosangela Thome
Fensterseifer, conferindo registro ao correspondente ato;
9.2. considerar ilegal a concessão de pensão militar em benefício da Sra. Elhenice Grock,
negando registro ao respectivo ato;
9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela Sra. Elhenice
Grock, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU;
9.4. determinar à 3ª Região Militar do Comando do Exército que, no prazo de 15 (quinze) dias, a
contar da ciência desta Deliberação:
9.4.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado (subitem 9.2 acima),
sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art.
262, caput, do Regimento Interno/TCU;
9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à Sra. Elhenice Grock, especialmente acerca
do direito de opção pelos benefícios legalmente acumuláveis, encaminhando a este Tribunal, no prazo
de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência;
9.4.3. alerte a Sra. Elhenice Grock de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de
possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente
após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos;
9.4.4. notifique a Sra. Elhenice Grock para que manifeste sua opção pela percepção de 02 (dois)
dos benefícios acumulados, promovendo a exclusão da interessada da pensão militar em caso de
omissão da beneficiária; e
9.5. esclarecer à 3ª Região Militar do Comando do Exército que poderá emitir novo ato de
pensão militar à consideração desta Corte de Contas, nos termos da IN/TCU 78/2018, devendo o órgão
informar a decisão firmada pela Sra. Elhenice Grock no formulário a ser encaminhado.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5372-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro que alegou impedimento na Sessão: Jorge Oliveira.
13.3. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator).
13.4. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

MARCOS BEMQUERER COSTA
Relator

Fui presente:
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(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral
GRUPO I – CLASSE II – Primeira Câmara
TC 023.115/2018-1
Natureza: Tomada de Contas Especial.
Entidade: Município de Ibimirim/PE.
Responsável: Antônio Marcos Alexandre (509.186.724-49).
SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONVÊNIO. MINISTÉRIO DO
TURISMO. REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADE. I) DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE
TRABALHO QUANTO À IDENTIDADE DAS ATRAÇÕES ARTÍSTICAS. II) AUSÊNCIA DE
INFORMAÇÕES SOBRE ITENS DE MÍDIA E DIVULGAÇÃO. CONTRATAÇÃO DIRETA DE
EMPRESA
INTERMEDIÁRIA
DE
ARTISTAS/BANDAS,
SEM
CONTRATO
DE
EXCLUSIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA BOA E REGULAR APLICAÇÃO DOS
RECURSOS REPASSADOS. CONTAS IRREGULARES. DÉBITO E MULTA.
Julgam-se irregulares as contas em razão do descumprimento dos termos do convênio e da Lei de
Licitações, condenando-se o responsável a ressarcir o dano apurado e a pagar multa proporcional ao
prejuízo causado ao erário.
RELATÓRIO
Trata-se da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo – MTur em
face da impugnação total das despesas referentes ao Convênio 704925/2009 (peça 5), celebrado com o
município de Ibimirim/PE em 18/09/2009, tendo por objeto a realização do projeto intitulado “II
Festival do Estudante em Ibimirim”, no período de 25 a 27/09/2009.
2.
Para a execução do objeto, orçado em R$ 315.000,00, foi pactuado o aporte de R$
300.000,00 pela União e da contrapartida de R$ 15.000,00 pela convenente (peça 5, p. 7). A vigência
do ajuste, estipulada de 18/09/2009 a 27/11/2009 (peça 5, p. 7), com prazo de 30 dias para prestação de
contas contado do término da vigência ou do último pagamento efetuado (peça 5, p. 12), foi
prorrogada para 07/01/2010 (peça 55, p. 1).
3.
Os recursos federais foram transferidos em 28/10/2009, por meio da ordem
bancária 2009OB801706 (peça 9), e creditados em conta corrente em 30/10/2009 (peça 18, p. 2).
4.
A prestação de contas, apresentada em 29/12/2009 (peças 10-21), e os documentos
complementares encaminhados em resposta à notificação efetuada pelo concedente (peças 25-34),
foram reprovados quanto à execução física (Nota Técnica de Reanálise 1057/2013, peça 35) e
financeira (Nota Técnica Financeira 120/2017, peça 37).
5.
A Secretaria Federal de Controle Interno certificou a irregularidade das contas (peça 57) e
a autoridade ministerial tomou conhecimento dessa conclusão (peça 59).
6.
Neste Tribunal, a Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial –
SecexTCE efetuou a citação do Sr. Antônio Marcos Alexandre, Prefeito do Município de Ibimirim/PE
na gestão 2009-2012, (peça 68, com aviso de recebimento à peça 70), para que recolhesse o débito de
R$ 300.000,00, atualizado monetariamente desde 30/10/2009 até o efetivo recolhimento, e/ou
apresentasse alegações de defesa acerca da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos
federais repassados, em face das condutas adiante relacionadas:
6.1. não comprovar a execução física dos seguintes itens do plano de ação:
a) Divulgação em rádio - R$ 9.000,00;
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b) Outdoors - R$ 5.000,00;
c) Carro de som - R$ 4.800,00;
d) Cartazes medindo 32 x 46 cm - R$ 8.400,00;
e) Criação, diagramação e arte finalização de cartaz - R$ 9.450,00;
f) Faixas formato 5m x 0,8m em 4 cores em Brim - R$ 400,00;
g) Folders medindo 32cm x 46cm - R$ 4.200,00;
h) Outdoors medindo 9m x 3m - R$ 5.000,00;
i) Panfletos medindo 15m x 21cm - R$ 6.000,00;
j) Contratação das Bandas Forró na Tora (R$ 40.000,00), Estourados do Forró (R$ 42.750,00),
Forrosão Metade (R$ 35.000,00), Bichinha Arrumada (R$ 30.000,00), Capim Cubano (R$ 85.000,00)
e Vilões do Forró (R$ 35.000,00);
6.2. apresentar fotografias dos outdoors com indícios de manipulação, tendo a Procuradoria da
República instaurado procedimento preparatório para apurar os fatos;
6.3. não incluir no Relatório de Cumprimento do Objeto, de forma detalhada, os itens de mídia,
o material promocional e o nome das bandas, tampouco no Relatório de Execução Físico-Financeira
(peças 11 e 12), dificultando a comprovação da realização desses itens;
6.4. alterar as bandas previstas no plano de trabalho pactuado, sem aprovação do MTur e sem
aditivação contratual, consoante reconhecido pelo próprio convenente no Relatório do Cumprimento
do Objeto (peça 11), contrariando termo do convênio (peça 5, Cláusula 2ª, item II, alíneas a e b, e
Cláusula 16ª, caput), que prevê a glosa das despesas efetuadas em desacordo com o plano de trabalho
pactuado;
6.5. apresentar as seguintes irregularidades na execução financeira do Convênio 704925/2009,
no valor total de R$ 300.000,00, conforme detalhado na Nota Técnica Financeira PGTur 120/2017
(peça 37):
a) contratar as bandas que se apresentaram no evento, no valor de R$ 267.750,00, por meio da
empresa Vísion Produções e Eventos Ltda. (...), por inexigibilidade de licitação (Inexigibilidade
8/2009), sem apresentar os contratos de exclusividade nem os recibos dos artistas ou dos responsáveis
pelas bandas com a contratada, agindo essa contratada como mera intermediária, contrariando o art.
25, inciso III, da Lei 8.666/1993, a Cláusula Terceira, o item II, alínea ll, do termo de convênio (peça
5, p. 6) e a jurisprudência do TCU;
b) não comprovar o recebimento dos cachês pelos artistas, consoante entendimento firmado no
Acórdão TCU 1.435/2017-Plenário;
c) apresentar notas fiscais sem identificação do número do convênio e sem o atesto do
recebimento dos serviços.
7.
No mesmo expediente, a unidade especializada promoveu a audiência do aludido
responsável quanto à contratação direta de empresa intermediária entre o ente do poder público e os
artistas ou empresários exclusivos, no bojo do processo de inexigibilidade de licitação 8/2009 (peça
21), visto que o interposto não apresentou contratos de exclusividade dos artistas com registro em
cartório, nem comprovou o pagamento de cachês diretamente aos artistas.
8.
Transcorrido o prazo para defesa, o responsável permaneceu silente, devendo ser
considerado revel, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992.
9.
Reproduzo a seguir, no essencial e com os ajustes de forma necessários, excerto da
instrução em que a SecexTCE analisou a matéria discutida nos autos (peça 73):
“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/TCU
(Resolução 155, de 4/12/2002) e os arts. 3º e 4º, inciso III, § 1º, da Resolução TCU 170/2004, in
verbis:
‘Art. 179. A citação, a audiência ou a notificação, bem como a comunicação de diligência,
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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.’ [Regimento Interno/TCU]
‘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.’ [Resolução TCU 170/2004]
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 Aviso de Recebimento – 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 3648/2013-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 1019/2008-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 1526/2007-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.
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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.’
22. No caso vertente, a citação/audiência do Sr. Antônio Marcos Alexandre se deu em
endereço resultante de pesquisas nos Sistemas Corporativos do TCU, no caso o Renach (peça 66). A
entrega do ofício citatório nesse endereço ficou comprovada (AR de peça 70) e, portanto, encontra-se
formalmente válida.
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, não se localizou nos autos manifestação dos responsáveis na fase interna,
capaz de mudar o entendimento quanto a rejeição das contas, não havendo, assim, argumento algum
que possa vir a ser analisado e posteriormente servir para afastar as irregularidades apontadas.
Prescrição da Pretensão Punitiva
27. Vale ressaltar que a pretensão punitiva, conforme Acórdão 1.441/2016- 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.
28. No caso em exame, não ocorreu a prescrição, uma vez que a irregularidade sancionada
ocorreu em 30/10/2009 (data do débito), e o ato de ordenação da citação ocorreu em 18/9/2018 (peça
62).
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 do 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/TCU (Acórdãos 2.064/2011-1ª Câmara, Relator Ministro Ubiratan Aguiar;
Acórdão 6.182/2011-1ª Câmara, Relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira; Acórdão 4.072/20101ª Câmara, Relator Ministro Valmir Campelo; Acórdão 1.189/2009-1ª Câmara, relator MinistroSubstituto Marcos Bemquerer Costa; e Acórdão 731/2008-Plenário, Relator Ministro Aroldo Cedraz).
30. Dessa forma, o responsável deve ser considerado revel, nos termos do art. 12, § 3º, da
Lei 8.443/1992, e as suas contas, julgadas irregulares, condenando-o ao [pagamento do] débito
apurado e aplicando-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992. Também deverá ser aplicada a
multa prevista no art. 58 da Lei 8.443/1992 face à irregularidade não passível de débito: utilização
indevida de inexigibilidade de licitação.”
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10. Diante da análise acima descrita, a proposta de encaminhamento uniforme da SecexTCE
(peças 73-75), é no sentido de:
10.1. considerar revel o Sr. Antônio Marcos Alexandre (...), para todos os efeitos, dando-se
prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992;
10.2. julgar irregulares as contas do Sr. Antônio Marcos Alexandre, 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,
condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e
acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do
débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das
referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea a, da citada
lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno/TCU:
Valor
original
do
Data
da
débito (R$)
ocorrência
300.000,00
30/10/2009
10.3. aplicar as multas previstas nos arts. 57 e 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 ao Sr. Antônio
Marcos Alexandre, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove,
perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida
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;
10.4. 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;
10.5. 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/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas;
10.6. enviar cópia do Acórdão a ser prolatado, bem como do Relatório e do Voto que o
fundamentarem, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do § 3º do art. 16
da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7º, do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis;
10.7. enviar cópia do Acórdão que vier a ser proferido ao Ministério do Turismo e ao
responsável, para ciência.
11. O Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Subprocurador-Geral Paulo Soares
Bugarin (peça 76), acompanhou a proposta da unidade técnica, exceto quanto à aplicação, ao
responsável, da multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992.
12. No entendimento do Parquet especializado, “embora não haja óbice legal para a aplicação
concomitante das sanções previstas nos arts. 57 e 58 da Lei Orgânica deste TCU, (...) a irregularidade
que não deu causa ao dano ao erário pode ser considerada na dosimetria da multa prevista no art. 57,
tornando dispensável a aplicação da penalidade do art. 58 de forma autônoma”.
É o Relatório.
VOTO
Trata-se da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo – MTur em
razão da impugnação total das despesas referentes ao Convênio 704925/2009 (peça 5), celebrado com
o município de Ibimirim/PE em 18/09/2009, tendo por objeto a realização do projeto intitulado “II
Festival do Estudante em Ibimirim”, no período de 25 a 27/09/2009.
2.
Os recursos federais, no valor de R$ 300.000,00, foram transferidos em 28/10/2009 e
creditados em conta corrente em 30/10/2009.
3.
Não houve supervisão in loco do evento. A prestação de contas, apresentada em
29/12/2009, foi considerada incompleta, razão pela qual o concedente realizou diligências e, por
considerar insuficientes os elementos adicionais apresentados, reprovou integralmente a execução
física e financeira do ajuste.
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4.
No TCU, a Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial – SecexTCE
citou o Sr. Antônio Marcos Alexandre, prefeito na gestão 2009/2012, para recolher o débito de R$
300.000,00, atualizado monetariamente desde 30/10/2009 até o efetivo recolhimento, e/ou apresentar
alegações de defesa acerca da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais
repassados, em face das condutas adiante relacionadas:
4.1. não comprovar a execução física dos seguintes itens do plano de ação:
a) divulgação em rádio - R$ 9.000,00;
b) outdoors - R$ 5.000,00;
c) carro de som - R$ 4.800,00;
d) cartazes medindo 32 x 46 cm - R$ 8.400,00;
e) criação, diagramação e arte finalização de cartaz - R$ 9.450,00;
f) caixas formato 5m x 0,8m em 4 cores em Brim - R$ 400,00;
g) folders medindo 32cm x 46cm - R$ 4.200,00;
h) outdoors medindo 9m x 3m - R$ 5.000,00;
i) panfletos medindo 15m x 21cm - R$ 6.000,00;
j) contratação das Bandas Forró na Tora (R$ 40.000,00), Estourados do Forró (R$ 42.750,00),
Forrosão Metade (R$ 35.000,00), Bichinha Arrumada (R$ 30.000,00), Capim Cubano (R$ 85.000,00)
e Vilões do Forró (R$ 35.000,00);
4.2. apresentar fotografias dos outdoors com indícios de manipulação, fato que gerou a
instauração de procedimento preparatório pela Procuradoria da República;
4.3. não incluir no Relatório de Cumprimento do Objeto e no Relatório de Execução FísicoFinanceira (peças 11 e 12), de forma detalhada, os itens de mídia, o material promocional e o nome das
bandas;
4.4. alterar as bandas previstas no plano de trabalho pactuado, sem aprovação do MTur e sem
aditivação contratual, consoante reconhecido pelo próprio convenente no Relatório do Cumprimento
do Objeto (peça 11);
4.5. apresentar irregularidades na execução financeira detalhadas na Nota Técnica Financeira
PGTur 120/2017 (peça 37):
a) contratar bandas, no valor de R$ 267.750,00, por meio da empresa Vísion Produções e
Eventos Ltda. (...), por meio do processo de inexigibilidade de licitação 8/2009, sem apresentar os
contratos de exclusividade nem os recibos dos artistas ou dos responsáveis pelas bandas com a
contratada, que agiu como mera intermediária, contrariando o art. 25, inciso III, da Lei 8.666/1993 e a
Cláusula Terceira, item II, alínea ll, do termo de convênio;
b) não comprovar do recebimento dos cachês pelos artistas;
c) apresentar notas fiscais sem identificação do número do convênio e sem o atesto do
recebimento dos serviços.
5.
O mencionado gestor também foi chamado a se manifestar em audiência sobre a
contratação direta de empresa intermediária entre o ente do poder público e os artistas ou empresários
exclusivos, no bojo do processo de inexigibilidade de licitação 4/2008 (peça 50), visto que o interposto
não apresentou contratos de exclusividade dos artistas com registro em cartório, nem comprovou o
pagamento de cachês diretamente aos artistas.
6.
O responsável não apresentou defesa. As manifestações uniformes no âmbito da SecexTCE
foram pela declaração de revelia, e, no mérito, pela irregularidade das contas do responsável, com
fundamento no art. 16, inciso III, alíneas b e c, da Lei 8.443/1992, com a condenação ao pagamento do
débito de R$ 300.000,00, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora desde 30/10/2009, e
aplicação das multas previstas nos arts. 57 e 58, inciso II, do mencionado diploma.
7.
O Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Subprocurador-Geral Paulo Soares
Bugarin, pôs-se de acordo com o encaminhamento sugerido pela SecexTCE, exceto quanto à aplicação
da multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, uma vez que o ato tido por irregular pode ser
sancionado na dosimetria da multa do art. 57 do mencionado diploma legal.
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8.
Acolho as propostas de encaminhamento da SecexTCE, com o ajuste proposto pelo
Parquet.
9.
Inicialmente, cabe relembrar que é ônus do administrator de recursos públicos prestar
contas e nela comprovar a boa e regular aplicação dos recursos federais que lhes foram confiados, por
imposição decorrente do ordenamento jurídico, a teor do bloco normativo composto pelas disposições
dos arts. 70, parágrafo único, da Constituição Federal, 93 do Decreto-lei 200/1967 e 66 do Decreto
93.872/1986.
10. Com relação à execução física do evento, mais especificamente na demonstração do liame
entre a realização das despesas e a implementação das metas contempladas no plano de trabalho,
cumpre assinalar que este Tribunal, no âmbito do TC 009.845/2012-7, examinou consulta formulada
pelo Ministério do Turismo acerca dos documentos necessários à comprovação da realização de
eventos custeados com recursos provenientes de convênios.
11. Por meio do Acórdão 1.459/2012-Plenário (Relator Ministro Augusto Nardes), esta Corte
deliberou que a composição da prestação de contas relativa a convênios firmados pelo Ministério do
Turismo deve observar a legislação vigente à época da celebração da avença e o prescrito no termo de
ajuste, sendo sempre necessário que o cumprimento do objeto pelo convenente reste indubitavelmente
comprovado. E que, caso os documentos enumerados no art. 28 da Instrução Normativa STN 1/1997 e
no art. 58 da então vigente Portaria Interministerial 127/2008 não sejam suficientes para comprovar
a execução do objeto do convênio, podem ser exigidos outros elementos de prova, tais como
fotografias, jornais pós-evento, CDs, DVDs, entre outros.
12. No caso em exame, não foi comprovada a execução física de itens de mídia e material
promocional – divulgação em rádio, outdoors, carro de som, cartazes, faixas, folders e panfletos –,
pois, de acordo com o concedente, não foram incluídas informações detalhadas sobre esses itens no
relatório de cumprimento do objeto e no relatório de execução físico-financeira (peças 11 e 12).
Assim, restou desatendida à Cláusula Décima Segunda, parágrafo primeiro, item a, do termo de
convênio. Ademais, as fotos dos outdoors apresentavam indícios de manipulação.
13. No tocante às apresentações artísticas, o concedente apontou que houve alteração unilateral
do plano de trabalho, porquanto as bandas cujas apresentações foram registradas em DVD não
correspondem àquelas descritas no plano de trabalho aprovado, o que determina a glosa das despesas
efetuadas, nos termos das Cláusulas 2ª, item II, alíneas a e b, e 16ª, caput, do instrumento pactuado.
Corroboram essa irregularidade a falta de atesto e de identificação do convênio na nota fiscal.
14. Quanto à execução financeira, foram impugnadas a intermediação da contratação das
atrações artísticas e a ausência de comprovação do pagamento dos cachês. Acerca do primeiro tema,
cumpre mencionar que, por meio do Acórdão 1.435/2017-Plenário (Relator Ministro Vital do Rêgo),
esta Casa de Contas respondeu Consulta formulada pelo Ministério do Turismo, no sentido de que a
ausência do procedimento licitatório para contratação de empresa que não seja representante exclusiva
do artista não implica automaticamente a irregularidade das contas, cabendo aferir a existência de dano
caso não haja indícios de execução do objeto conveniado ou não seja possível comprovar o
recebimento pelos interessados, nos termos seguintes:
“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
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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
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.”
15. A contratação de atrações artísticas por meio de empresa intermediária voltou a ser
debatida por esta Corte no TC 024.774/2014-6. Por meio do Acórdão 936/2019-Plenário (Relator
Ministro José Múcio Monteiro), foi mantido o entendimento sobre a impropriedade da contratação por
inexigibilidade de licitação de empresa não detentora de contrato de exclusividade, dando ensejo a
possível irregularidade das contas e aplicação da multa. Nos debates ocorridos naquela assentada,
concluiu-se que, quando não houver indício de inexecução dos shows, a mera intermediação por
empresa que não seja empresária exclusiva e a ausência dos comprovantes de pagamento do cachê dos
artistas não determinam a existência de dano ao erário.
16. Na situação em exame, a intermediação das contratações artísticas caracterizou ofensa ao
art. 25, inciso III, da Lei 8.666/1993, sem implicar o surgimento do débito, o qual, como dito acima,
decorre do descumprimento do plano de trabalho quanto à identidade das bandas, bem como pela falta
de atesto e de identificação do convênio na nota fiscal apresentada.
17. Quanto à necessidade de apresentação dos comprovantes de pagamento dos cachês, trata-se
de providência não contemplada no instrumento pelo qual o convênio foi celebrado. A obrigação de o
convenente exigir, da empresa contratada, documento comprobatório do efetivo recebimento pelos
artistas, bandas ou grupos, somente veio a ser positivada na Portaria 153/2009 do Ministério do
Turismo, de 06/10/2009.
18. Ademais, anote-se que, diante da oscilação da jurisprudência no tocante à exigibilidade de
comprovação do pagamento dos cachês, por meio do Acórdão 936/2019-Plenário, de 24/04/2019, esta
Corte decidiu dar ciência ao Ministério do Turismo, no que tange a novos convênios para contratação
de produtoras e artistas, de que as notas fiscais emitidas pelas empresas intermediárias não se
prestariam a elidir débito na aplicação de recursos, se desacompanhados dos elementos
comprobatórios da inviabilidade de competição para fins de realização de licitação e dos documentos
comprobatórios dos valores cobrados pelos artistas e efetivamente por eles recebidos.
19. Assim, diante da ausência de comprovação da execução física dos itens de mídia e
divulgação, do descumprimento do plano de trabalho no tocante à identidade das bandas e da
contratação de intermediário das atrações artísticas sem a devida licitação, o Sr. Antônio Marcos
Alexandre sujeitou-se a ter suas contas jugadas irregulares, com fundamento no disposto no art. 16,
inciso III, alíneas b e c, da Lei 8.443/1992, e à multa do art. 57 da Lei 8.443/1992.
20. No que tange à possibilidade de sancionamento do responsável, cabe ressaltar que o
Plenário desta Corte fixou o entendimento de que o Tribunal está subordinado ao prazo decenal de
prescrição indicado no art. 205 do Código Civil, contado a partir do fato gerador, e de que o ato que
ordenar a citação, a audiência ou oitiva da parte interrompe a prescrição, nos termos do art. 202, inciso
I, do Código Civil (Acórdão 1.441/2016 – Plenário, relator ministro Benjamin Zymler, redator
ministro Walton Alencar Rodrigues).
21. Considerando que a irregularidade sancionada ocorreu em 30/10/2009 (data do débito) e o
despacho que autorizou a citação dos responsáveis data de 18/9/2018 (peça 62), não há óbices para
aplicação da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992.
22. Sobre a possibilidade de imposição cumulativa das multas previstas nos arts. 57 e 58 da
Lei 8.443/1992 (haja vista que o ex-alcaide foi instado a se manifestar nos autos mediante citação e
audiência, v. itens 4 e 5 acima), acolho a sugestão do Ministério Público de Contas de aplicar somente
a pena pecuniária proporcional ao dano capitulada no art. 57 da Lei 8.443/1992, uma vez que o ato tido
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por irregular (contratação indevida por inexigibilidade de licitação) pode ser considerado na dosimetria
da multa imposta.
23. Por fim, é cabível, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, encaminhar
cópia do Acórdão que sobrevier à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, para a adoção
das medidas de sua alçada, bem como ao Ministério do Turismo, para ciência.
Ante o exposto, voto por que seja adotada a deliberação que ora submeto a este Colegiado.

ACÓRDÃO Nº 5373/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo: TC 023.115/2018-1.
2. Grupo: I; Classe de Assunto: II – Tomada de Contas Especial.
3. Responsável: Antônio Marcos Alexandre (509.186.724-49).
4. Entidade: Município de Ibimirim/PE.
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial – SecexTCE.
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo
Ministério do Turismo – MTur em razão da impugnação total das despesas referentes ao Convênio
704925/2009, celebrado com o município de Ibimirim/PE em 18/09/2009, tendo por objeto a
realização do projeto intitulado “II Festival do Estudante em Ibimirim”, no período de 25 a
27/09/2009.
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 “b” e “c”, 19, caput, e 23, inciso
III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Antônio Marcos Alexandre e condená-lo ao
pagamento da quantia descrita a seguir, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora
calculados a partir da respectiva data até o dia da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze)
dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do
Regimento Interno/TCU), o recolhimento do débito ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em
vigor:
Valor
Original
Data
(R$)
300.000,00
30/10/2009
9.2. aplicar ao Sr. Antônio Marcos Alexandre a multa prevista no 57 da Lei 8.443/1992, no
valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da
notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento
Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data
do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da
legislação em vigor;
9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das
dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os
correspondentes acréscimos legais (débito: juros e atualização monetária; multa: atualização
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monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no
vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais;
9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, com base no art. 28, inciso II, da Lei
8.443/1992, caso não atendida a notificação;
9.5. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco,
consoante previsto no art. 16, § 3º, da Lei 8.443/1992 e no art. 209, § 7º, do Regimento Interno/TCU,
bem como ao Ministério do Turismo para ciência.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5373-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator).
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

MARCOS BEMQUERER COSTA
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral
GRUPO I – CLASSE II – 1ª Câmara
TC 026.584/2020-4.
Natureza: Tomada de Contas Especial.
Unidade Jurisdicionada: Secretaria Especial da Cultura.
Responsável: André Garcia de Oliveira (141.250.388-48).
SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À
CULTURA - PRONAC. CAPTAÇÃO DE RECURSOS COM BASE NA LEI ROUANET PARA
EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL DE MONTAGEM E MOSTRA FOTOGRÁFICA
DOCUMENTAL SOBRE SITUAÇÕES DE RISCO NO BRASIL. OMISSÃO NO DEVER DE
PRESTAR CONTAS. CITAÇÃO. REVELIA. CONTAS IRREGULARES, COM DÉBITO E
MULTA E PROPORCIONAL AO DANO CAUSADO AO ERÁRIO.
Julgam-se irregulares as contas do responsável, com a condenação ao pagamento do débito
apurado e a imposição da multa pertinente, quando constatada a omissão no dever de prestar contas
dos recursos públicos que lhe foram confiados para aplicação em projeto cultural pactuado.
RELATÓRIO

1086
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Trata-se da Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial da
Cultura/Ministério do Turismo, tendo como responsável o Sr. André Garcia de Oliveira, em
decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados com base na Lei 8.313/1991
– Lei de Incentivo Cultural, também conhecida como Lei Rouanet, para a realização do Projeto
Cultural no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Cultura – Pronac 148361, cujo nome é
“REVOGO”.
2.
O aludido Projeto Cultural visava à montagem e produção de mostra fotográfica
documental do fotógrafo André Liohn, retratando a violência em situações de risco no Brasil, com
aproximadamente sessenta obras fotográficas a serem expostas nas cidades de São Paulo e Brasília,
com duração de trinta dias em cada uma das cidades, incluindo debates com o artista e os convidados.
O produto secundário consistia na elaboração de um livro de fotografia e um catálogo da mostra (peça
5, p. 1 e 2).
3.
Na sequência, reproduzo, com alguns ajustes de forma, excerto da instrução constante da
peça 39, em que a matéria destes autos foi assim historiada e analisada na Secretaria de Controle
Externo de Tomada de Contas Especial – SecexTCE:
“HISTÓRICO
2. Em 22/10/2019, com fundamento na IN/TCU 71/2012, alterada pela IN/TCU 76/2016 e
DN/TCU 155/2016, o dirigente da Secretaria Especial da Cultura autorizou a instauração da tomada de
contas especial. O processo foi registrado no sistema e-TCE com o número 4912/2019.
3. A Portaria 640 de 22/9/2014, autorizou a captação do valor de apoio, totalizando
R$ 547.228,00, no período de 23/9/2014 a 31/12/2015 (peça 5), com prazo para execução dos recursos
23/9/2014 a 31/12/2015, recaindo o prazo para prestação de contas em 31/1/2016.
4. O proponente captou recursos autorizados, no montante de R$ 160.000,00, conforme atestam
os recibos (peça 9) e o extrato bancário (peça 14).
5. 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:
‘Não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados à ANDRÉ
GARCIA DE OLIVEIRA, em face da omissão no dever de prestar contas dos valores transferidos, no
âmbito do projeto para montagem da mostra fotográfica documental do fotografo André Liohn,
retratando a violência em situações de risco no Brasil. (...)”.
6. 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.
7. No relatório (peça 18), o tomador de contas concluiu que o prejuízo importaria no valor
original de R$ 160.000,00, imputando-se a responsabilidade ao Sr. André Garcia de Oliveira, na
condição de beneficiário.
8. Em 9/7/2020, a Controladoria-Geral da União emitiu o relatório de auditoria (peça 21), 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 22 e 23).
9. Em 24/7/2020, 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 24).
10. Na instrução inicial (peça 27), analisando-se os documentos nos autos, concluiu-se pela
necessidade de realização de citação e audiência para as seguintes irregularidades:
10.1. Irregularidade 1: não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais
repassados ao Sr. André Garcia de Oliveira, em face da omissão no dever de prestar contas dos valores
transferidos, no âmbito do projeto incentivado, no período de 23/9/2014 a 31/12/2015, cujo prazo
encerrou-se em 31/1/2016.
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- Evidências da irregularidade: documentos técnicos presentes nas peças 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13
e 14.
- Normas infringidas: arts. 37, caput, e 70, parágrafo único, da Constituição Federal; art. 93 do
Decreto-Lei 200/67; art. 66, do Decreto 93.872/1986; art. 29, da Lei 8.313/1991; IN-MinC 1/2013,
arts. 10, inciso VI, 75, §1º, 78 e 90, parágrafo único.
- Débitos relacionados ao responsável André Garcia de Oliveira (CPF: 141.250.388-48):
Data
de
Valor histórico
ocorrência
(R$)
25/11/2014
135.000,00
28/11/2014
25.000,00
- Cofre credor: Fundo Nacional de Cultura.
- Responsável: André Garcia de Oliveira (CPF: 141.250.388-48).
- Conduta: não demonstrar a boa e regular aplicação dos recursos federais recebidos e
geridos por meio do instrumento em questão, no período de 23/9/2014 a 31/12/2015, em face da
omissão na prestação de contas, cujo prazo encerrou-se em 31/1/2016.
- 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
período de 23/9/2014 a 31/12/2015.
- 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.
- Encaminhamento: citação.
10.2. Irregularidade 2: não cumprimento do prazo originalmente estipulado para prestação de
contas do projeto incentivado, cujo prazo encerrou-se em 31/1/2016.
- Evidências da irregularidade: documentos técnicos presentes nas peças 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12 e
13.
- Normas infringidas: arts. 37, caput, e 70, parágrafo único, da Constituição Federal; art. 93 do
Decreto-Lei 200/67; art. 66, do Decreto 93.872/1986; art. 29, da Lei 8.313/1991; IN-MinC 1/2013,
arts. 10, inciso VI, 75, §1º, 78 e 90, parágrafo único.
- Responsável: André Garcia de Oliveira (CPF: 141.250.388-48).
- Conduta: descumprir o prazo originalmente estipulado para prestação de contas dos
recursos federais recebidos à conta do instrumento em questão, o qual se encerrou em 31/1/2016.
- 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
período de 23/9/2014 a 31/12/2015.
- 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.
- Encaminhamento: audiência.
11. Em cumprimento ao pronunciamento da unidade (peça 29), foram efetuadas citação e
audiência do responsável, nos moldes adiante:
Comunicação: Ofício 61943/2020 – Seproc (peça 31)
Data da Expedição: 20/11/2020
Data da Ciência: não houve (Desconhecido) (peça 35)
Observação: Ofício enviado para o endereço do responsável, conforme
pesquisa na base de dados do Renach (peça 30).
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Comunicação: Ofício 61944/2020 – Seproc (peça 32)
Data da Expedição: 20/11/2020
Data da Ciência: não houve (Mudou-se) (peça 36)
Observação: Ofício enviado para o endereço do responsável, conforme
pesquisa na base de dados da Receita Federal (peça 30).
Comunicação: Ofício 61945/2020 – Seproc (peça 33)
Data da Expedição: 20/11/2020
Data da Ciência: 20/11/2020 (peça 34)
Nome Recebedor: Fábio Jr. C. Rodrigues
Observação: Ofício enviado para o endereço do empresário individual,
conforme pesquisa na base de dados da Receita Federal (peça 30).
Fim do prazo para a defesa: 5/12/2020
12. Conforme Despacho de Conclusão das Comunicações Processuais (peça 38), as providências
inerentes às comunicações processuais foram concluídas.
13. Transcorrido o prazo regimental, o responsável André Garcia de Oliveira permaneceu silente,
devendo ser considerado revel, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992.
EXAME TÉCNICO
Da validade das notificações:
14. 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 os arts. 3º e 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;’ [Regimento Interno/TCU]
‘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
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respectivo processo.’ [Resolução/TCU 170/2004]
15. 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 Aviso de Recebimento – 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 inequívoca16. 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 Min. 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 Min. 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 Min. Aroldo Cedraz).
17. 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.’
Da revelia do responsável André Garcia de Oliveira
18. No caso vertente, a citação do responsável é válida, uma vez que foi encaminhada para o
endereço constante da base de dados da Receita Federal e foi efetivamente recebida, como atesta o
quadro do item 13.
19. 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 (Acórdãos 1009/2018 TCU - Plenário, Relator Min. Bruno Dantas; 2369/2013 - TCU - Plenário, Relator Min. Benjamin
Zymler e 2449/2013 - TCU - Plenário, Relator Min. Benjamin Zymler). Dessa forma, a avaliação da
responsabilidade do agente não pode prescindir da prova existente no processo ou para ele carreada.
20. 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.’
21. 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.
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22. No entanto, o responsável não se manifestou na fase interna, não havendo, assim, argumento
algum que possa vir a ser analisado e posteriormente servir para afastar as irregularidades apontadas.
23. Em consulta aos sistemas corporativos do instaurador (SALICNET), realizada na data de
3/3/2021, verifica-se que o responsável também não apresentou contas junto ao instaurador e continua
inadimplente.
24. 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, conforme os termos dos §§ 2º e 6º do art. 202 do
Regimento Interno do TCU. (Acórdãos 2.064/2011-TCU-1ª Câmara (relator Min. Ubiratan Aguiar),
6.182/2011-TCU-1ª Câmara (relator Min. Subst. Weder de Oliveira), 4.072/2010-TCU-1ª Câmara
(Relator Min. Valmir Campelo), 1.189/2009-TCU-1ª Câmara (Relator Min. Subst. Marcos Bemquerer
Costa), 731/2008-TCU-Plenário (Relator Min. Aroldo Cedraz).
25. Dessa forma, o responsável Sr. André Garcia de Oliveira 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.
Prescrição da Pretensão Punitiva
26. Vale ressaltar que a pretensão punitiva do TCU, conforme Acórdão 1.441/2016 - TCU Plenário, Relator Min. 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.
27. No caso em exame, não ocorreu a prescrição, uma vez que a irregularidade sancionada
ocorreu em 1º/2/2016 [dia seguinte ao término do prazo limite para a apresentação da prestação de
contas], e o ato de ordenação da citação ocorreu em 10/11/2020 (peça 29).
Cumulatividade de multas
28. 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 9579/2015 - TCU - 2ª Câmara, Relator Min. Vital do Rêgo;
Acórdão 2469/2019 - TCU - 1ª Câmara, Relator Min. Subst. Augusto Sherman Cavalcanti).
29. 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.
30. Cumpre observar, ainda, que a conduta do responsável, consistente nas irregularidades ‘não
comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados em face da omissão no dever
de prestar contas’ e ‘não cumprimento do prazo para apresentação de prestação de contas pelo gestor
dos recursos’, configura violação não só às regras legais, mas também aos princípios basilares da
administração pública, eis que, em última análise, ocorre o comprometimento da necessária satisfação
à sociedade sobre o efetivo emprego dos recursos públicos postos à disposição da municipalidade, por
força do instrumento de repasse em questão.
31. Nesses casos, em que fica evidente a falta de transparência e lisura, não há como afastar as
suspeitas sempre presentes de que a totalidade dos recursos públicos federais, transferida (...) tenha
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sido integralmente desviada (...), a revelar grave inobservância de dever de cuidado no trato com a
coisa pública, isto é, ato praticado com culpa grave, pois, na espécie, a conduta do responsável se
distancia daquela que seria esperada de um (...) gestor minimante diligente, num claro exemplo de erro
grosseiro a que alude o art. 28 do Decreto-lei 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro), incluído pela Lei 13.655/2018 (Acórdão 1689/2019-TCU-Plenário, Relator Min. Augusto
Nardes; Acórdão 2924/2018-TCU-Plenário, Relator Min. José Mucio Monteiro; Acórdão 2391/2018TCU-Plenário, Relator Min. Benjamin Zymler).”
4.
Com base na análise empreendida, a SecexTCE propõe ao Tribunal (peças 39, p. 7 e 8; 40
e 41):
4.1. considerar revel o responsável Sr. André Garcia de Oliveira para todos os efeitos,
dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992;
4.2. julgar irregulares, com base nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas a e c, 19 e 23,
inciso III, da Lei 8.443/1992, as contas do responsável Sr. André Garcia de Oliveira, condenando-o ao
pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros
de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixandolhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas
quantias aos cofres do Fundo Nacional de Cultura (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento
Interno/TCU):
Data de ocorrência
Valor histórico (R$)
25/11/2014
135.000,00
28/11/2014
25.000,00
4.3. aplicar ao responsável Sr. André Garcia de Oliveira a multa prevista no art. 57 da Lei
8.443/1992;
4.4. 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;
4.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei
8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno/TCU, o parcelamento da dívida em até 36
parcelas;
4.6. esclarecer ao responsável Sr. André Garcia de Oliveira que, caso se demonstre, por via
recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não justifique a omissão da prestação de contas, o
débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dando-se ensejo à aplicação
da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992;
4.7. enviar cópia do Acórdão a ser prolatado:
4.7.1. à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, 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;
4.7.2. à Secretaria Especial da Cultura e ao responsável, para ciência;
4.8. informar à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, à Secretaria Especial da
Cultura e ao responsável que a futura deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a
fundamentarem, estará 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;
4.9. informar à Procuradoria da República no Estado de São Paulo que, nos termos do
parágrafo único do art. 62 da Resolução/TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério
Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática,
ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem
solicitação formal.
5.
O Ministério Público junto ao TCU, representado pela Procuradora-Geral Cristina
Machado da Costa e Silva, manifestou-se de acordo com a proposta feita pela unidade instrutiva (peça
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42).
É o Relatório.
VOTO
Trago à apreciação deste Colegiado Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria
Especial da Cultura/Ministério do Turismo, tendo como responsável o Sr. André Garcia de Oliveira,
em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados com base na Lei
8.313/1991 – Lei de Incentivo Cultural, também conhecida como Lei Rouanet, para a realização do
Projeto Cultural no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Cultura – Pronac 148361, cujo nome é
“REVOGO”.
2.
O aludido Projeto Cultural visava à montagem e produção de mostra fotográfica
documental do fotógrafo André Liohn, retratando a violência em situações de risco no Brasil, com
aproximadamente sessenta obras fotográficas a serem expostas nas cidades de São Paulo e Brasília,
com duração de trinta dias em cada uma das cidades, incluindo debates com o artista e os convidados.
O produto secundário consistia na elaboração de um livro de fotografia e um catálogo da mostra (peça
5, p. 1 e 2).
3.
A Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial – SecexTCE promoveu a
citação do Sr. André Garcia de Oliveira a fim de que recolhesse, com os acréscimos legais, o valor
original do débito apurado em R$ 160.000,00 e/ou apresentasse alegações de defesa sobre a não
comprovação da correta aplicação dos recursos federais no objeto pactuado no Projeto Cultural –
Pronac 148361, em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos públicos captados
com base na Lei 8.313/1991. Realizou, também, a audiência do responsável sobre o descumprimento
do prazo originalmente fixado para a entrega da prestação de contas do projeto pactuado.
4.
Apesar de devidamente notificado da citação e da audiência, o responsável não
encaminhou sua defesa ao TCU nem recolheu o valor do débito indicado, situação que caracteriza a
sua revelia e autoriza o prosseguimento do feito, a teor da disposição do art. 12, § 3º, da Lei
8.443/1992.
5.
No mérito, os pareceres da unidade instrutiva e do Ministério Público/TCU são pela
irregularidade das contas do Sr. André Garcia de Oliveira, com a condenação ao pagamento do débito
calculado e com a aplicação da multa proporcional ao dano, com base nos arts. 16, inciso III, alíneas a
e c, e 57 da Lei 8.443/1992.
6.
Estou de pleno acordo com os pareceres exarados nestes autos, no sentido da irregularidade
das contas do responsável, com a imposição do débito apurado e da sanção de multa pertinente.
7.
Como é cediço, é ônus de quem assume a responsabilidade de administrar recursos
públicos prestar contas e nela comprovar a boa e regular aplicação dos recursos federais que lhe foram
confiados, por imposição das disposições dos arts. 70, parágrafo único, da Constituição Federal/1988,
93 do Decreto-lei 200/1967 e 66 do Decreto 93.872/1986.
8.
Nesse mister, é indispensável que o gestor demonstre a execução física das metas previstas
no plano de trabalho aprovado, a regularidade da movimentação dos recursos financeiros depositados
na conta corrente específica do ajuste, bem como o vínculo causal entre a realização das metas e a
destinação dos recursos.
9.
No presente caso, muito embora os recursos públicos tenham sido angariados com base na
Lei Rouanet para a execução do projeto pactuado, o Sr. André Garcia de Oliveira, ao deixar de cumprir
a obrigação de prestar contas do ajuste, impediu a verificação do destino que lhes foi dado.
10. Em decorrência da omissão do responsável, não há elemento algum nestes autos capaz de
evidenciar a execução da montagem e produção de mostra fotográfica documental sobre a violência
em situações de risco no Brasil, nos termos pactuados.
11. Tal situação impõe, como mencionei alhures, a irregularidade das contas do Sr. André
Garcia de Oliveira, com débito e multa proporcional ao dano causado ao erário, eis que sobre a
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referida pena não incidiu a prescrição da pretensão punitiva, conforme exame feito pela unidade
técnica (itens 26 e 27 da instrução transcrita no Relatório).
Ante o exposto, voto por que seja adotada a deliberação que ora submeto a este Colegiado.

ACÓRDÃO Nº 5374/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo: TC 026.584/2020-4.
2. Grupo: I; Classe de Assunto: II – Tomada de Contas Especial.
3. Responsável: André Garcia de Oliveira (141.250.388-48).
4. Unidade Jurisdicionada: Secretaria Especial da Cultura/Ministério do Turismo.
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial – SecexTCE.
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada
pela Secretaria Especial da Cultura/Ministério do Turismo, tendo como responsável o Sr. André Garcia
de Oliveira, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados, com base na Lei
8.313/1991 (Lei Rouanet), para a realização do Projeto Cultural Pronac 148361, cujo nome é
“REVOGO”.
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, alínea a, 19, caput, e 23, inciso III, da
Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. André Garcia de Oliveira e condená-lo ao
pagamento das quantias a seguir indicadas, acrescidas da atualização monetária e dos juros de mora,
calculados a partir das datas relacionadas até a da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze)
dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso
III, alínea a, do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Cultura, nos
termos da legislação em vigor:
Data de ocorrência
25/11/2014
28/11/2014

Valor histórico (R$)
135.000,00
25.000,00

9.2. aplicar ao Sr. André Garcia de Oliveira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no
valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da
notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento
Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data
deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da
legislação em vigor;
9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das
dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os
correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização
monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no
vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2º, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem
prejuízo das demais medidas legais;
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9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se referem os subitens anteriores,
caso não atendida a notificação, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992;
9.5. com fundamento no art. 209, § 7º, do Regimento Interno/TCU, remeter cópia deste Acórdão
à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para adoção das providências cabíveis e à
Secretaria Especial da Cultura/Ministério do Turismo, para ciência.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5374-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator).
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

MARCOS BEMQUERER COSTA
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral
GRUPO I – CLASSE V – 1ª Câmara
TC 035.241/2020-9
Natureza: Aposentadoria.
Órgão: Superior Tribunal Militar – STM.
Interessado: Israel Roxo Guimarães (224.568.051-00).
SUMÁRIO: PESSOAL. APOSENTADORIA. PAGAMENTO DA VANTAGEM DE
“QUINTOS” APÓS O ADVENTO DA LEI 9.624/1998. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL.
AVERBAÇÃO, PARA FINS DA PERCEPÇÃO DE ANUÊNIOS, DE TEMPO CASTRENSE COM
ROMPIMENTO DE VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
ILEGALIDADE DO ATO. RECUSA DO CORRESPONDENTE REGISTRO. DETERMINAÇÕES.
RELATÓRIO
Adoto como Relatório, com os pertinentes ajustes de forma, a instrução da Secretaria de
Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais – Sefip, por meio
da qual a concessão de aposentadoria objeto destes autos é analisada e cujo encaminhamento contou
com a anuência do Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé (peças 4 a 6):
“INTRODUÇÃO
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1. Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de ISRAEL ROXO GUIMARAES no cargo de
Técnico Judiciário do Superior Tribunal Militar 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 TCU 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 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 quintos/décimos, transformada em Vantagem Pessoal
Nominalmente Identificada - VPNI, pelo artigo 62-A da Lei 8.112/1990 que merece atenção especial.
6. A possibilidade de incorporação da vantagem denominada ‘quintos’ foi instituída com a Lei
6.732/1979.
7. 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.
8. 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.
9. (...) 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.
10. 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.
11. (...) a Lei 8.112/1990, por meio do seu artigo 62, § 2º, introduziu novo disciplinamento ao
assunto.
12. 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.
13. 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
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quintos, poderá haver a atualização progressiva das parcelas já incorporadas, observado o disposto no
parágrafo anterior’.
14. Entretanto, essa vantagem foi extinta e restabelecida por diversas vezes, como demonstra o
breve histórico abaixo apresentado.
15. 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.
16. 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).
17. 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.
18. 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’.
19. 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.
20. No âmbito deste Tribunal, foi editado o Acórdão 2.248/2005 – TCU – Plenário (MinistroRelator 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.’
21. 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’.
22. 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.
23. 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.
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24. 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.
25. 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.
26. Em recente julgamento, no supramencionado RE 638.115/CE, cujo resultado final foi
proclamado em 18/12/2019, o STF deu provimento a Embargos de Declaração, onde foi proferida a
seguinte decisão:
‘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’.
27. Em razão disso, mesmo afrontando a tese da repercussão geral, o STF permitiu a
continuidade do pagamento dos quintos incorporados no período de 8/4/1998 a 4/9/2001. Todavia, no
que diz respeito às parcelas amparadas com base em decisão judicial não transitada em julgado ou
decisão administrativa, deverá ser promovida sua absorção por quaisquer reajustes futuros.
28. No que diz respeito à vantagem de quintos, a despeito de haver incorporações após o advento
da Lei 9.624/1998, o que impediria a legalidade do ato nesse aspecto, o pagamento está amparado pela
decisão do STF supramencionada.
29. A despeito de o TCU não está diretamente submetido ao que foi decidido pelo Poder
Judiciário, entende-se que deve ser respeitado as decisões do STF fixadas em regime de repercussão
geral, uma vez que este Tribunal pode se autovincular ao precedente adotado pela Corte Maior (...)
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[consoante o] Acórdão 442/2020 – TCU – 2ª Câmara (relator ministro-substituto Marcos Bemquerer
Costa).
(...)

30. Constata-se também que o Acórdão 501/2020 – TCU – 1ª Câmara (relator ministro-substituto
Weder de Oliveira) foi no mesmo sentido de se alinhar à decisão do STF supramencionada.
31. Assim, no caso concreto, por se tratar de decisão administrativa, entende-se deve ser
determinado ao Gestor de Pessoal que promova o destaque da(s) parcela(s) de quintos incorporada(s)
com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001 e transforme-a(s) em
‘Parcela Compensatória’ a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF
no RE 638.115/CE.
32. Ademais, detectou-se que o tempo de serviço prestado no período de 5/2 a 14/12/1979 foi
averbado para fins de anuênios.
33. Segundo jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 4.322/2015 – 1ª Câmara de
relatoria do Ministro Bruno Dantas, são requisitos para a percepção de adicional de tempo de
serviço: (i) o cumprimento do tempo de serviço público pleiteado durante a vigência da legislação que
gerou essa vantagem; e (ii) o não rompimento do vínculo jurídico do servidor com a Administração.
34. [Segundo] o Acórdão 44/2006 – Plenário (relator ministro-substituto Augusto Sherman), o
requisito a ser observado, na esfera federal, para o cômputo do tempo de serviço prestado na esfera
estadual e/ou municipal, para fins de gratificação adicional por tempo de serviço, é que o serviço
público efetivo tenha sido prestado sob a égide do Decreto 31.922/1952, que regulamentou a Lei
1.711/1952, não sendo necessário que a averbação tenha sido feita durante a vigência da referida lei.
35. No caso concreto, constata-se que houve rompimento de vínculo jurídico [do servidor] com a
administração pública após o término do serviço, razão pela qual tal tempo não poderia ser computado
para fins de anuênios, devendo o ato ser apreciado pela ilegalidade.
36. Nada obstante, deve-se dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boafé, 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.
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 pelos seguintes motivos:
a) concessão da vantagem de quintos em razão do exercício de funções comissionadas após o
advento da Lei 9.624/1998;
b) averbação para fins de anuênios de tempo de serviço prestado quando houve rompimento de
vínculo jurídico com a administração pública.
39. Em razão do que foi decidido pelo STF no RE 638.115/CE, será proposta determinação ao
Gestor de Pessoal que promova o destaque da(s) parcela(s) de quintos incorporada(s) com amparo em
funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001 e transforme-a(s) em ‘Parcela
Compensatória’ a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
40. 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, com fundamento no art. 4º, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, ao Superior
Tribunal Militar que:
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c.1) retifique o percentual de anuênios, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência
desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, uma
vez que não há respaldo na jurisprudência deste Tribunal para averbar para fins de anuênios tempo de
serviço prestado com rompimento de vínculo jurídico com a administração pública;
c.2) promova, no prazo de 30 (trinta) dias, o destaque da(s) parcela(s) de quintos incorporada(s)
com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001 e transforme-a(s) em
‘Parcela Compensatória’ a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF
no RE 638.115/CE;
c.3) emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de 30
(trinta) dias, após implementadas as medidas dos subitens anteriores;
c.4) comunique o interessado do teor desta decisão, no prazo de 30 (trinta) dias, 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.5) no prazo de 30 (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 apreciação ato de concessão de aposentadoria deferida pelo Superior Tribunal Militar em
benefício do Sr. Israel Roxo Guimarães, que ocupou cargo de técnico judiciário naquele órgão.
2.
A concessão em análise ocorreu na modalidade voluntária, com proventos integrais,
calculados com base na última remuneração do cargo em que se deu a inativação, nos termos do art. 3º
da Emenda Constitucional – EC 47/2005.
3.
As informações constantes do processo indicam que o interessado implementou os
requisitos para se inativar, uma vez que tinha idade, tempo de contribuição, de serviço público, de
carreira e de cargo requeridos pelo fundamento concessório.
4.
Submetido o ato a críticas automatizadas, a Secretaria de Fiscalização de Integridade de
Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais – Sefip detectou a existência da rubrica
“quintos/décimos”, transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI pelo art.
62-A da Lei 8.112/1990, bem como a averbação, para fins do pagamento do Adicional de Tempo de
Serviço – ATS, do tempo de serviço militar prestado entre fevereiro e dezembro de 1979.
5.
Acerca dos “quintos”, registrou a unidade técnica que houve a concessão da aludida
vantagem em razão do exercício de funções comissionadas após o advento da Lei 9.624/1998.
6.
Sobre o ATS, a unidade especializada apontou que o tempo de serviço cumprido no ano de
1979, sob o regime militar, não poderia ser averbado para fins de anuênios em função do “rompimento
do vínculo do ex-servidor com a administração pública após o término do serviço”.
7.
Em vista de tais inconsistências, os pareceres exarados nos autos pela Sefip (peças 4 e 5) e
pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 6) são convergentes na linha da ilegalidade do ato e da sua
negativa de registro.
8.
Relativamente à averbação de tempo de serviço prestado como militar para o cálculo do
ATS, de fato, como apontado pela Sefip, houve rompimento do vínculo do ex-servidor com a
administração pública, eis que o interessado teve tempo militar em 1979, após laborou em empresa
privada (sob o regime da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT), e, novamente contou com tempo
militar entre os anos de 1984 a 1989, seguindo, mais uma vez em empresa pública (1989/1994) e, por
fim, averbou o tempo no Poder Judiciário.
9.
Desse modo, como um dos requisitos para a percepção de adicional de tempo de serviço
previsto no Acórdão 4.322/2015 – Primeira Câmara (relator ministro Bruno Dantas) é o não
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rompimento do vínculo jurídico do servidor com a Administração, o mencionado tempo de serviço
castrense (1979) não poderia ter sido computado para fins da percepção dos anuênios.
10. Noutro giro, a outra falha apontada pela Sefip se refere à percepção da vantagem de
“quintos”, que, segundo aquela unidade instrutiva, teria origem em decisão administrativa.
11. Em consequência, sugeriu que o Tribunal determine ao órgão de origem que destaque as
parcelas de “quintos/décimos” incorporadas com amparo em funções comissionadas exercidas entre
8/4/1998 a 4/9/2001, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros,
consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário – RE 638.115/CE.
12. Ocorre que não há nos autos documento que comprove que o pagamento de
“quintos/décimos” decorreu de decisão administrativa. Ademais, inexiste qualquer menção a ato
decisório administrativo, monocrático ou colegiado, do órgão que deferiu a concessão.
13. De concreto o que se tem é o seguinte: não se sabe se o pagamento da vantagem de
“quintos/décimos” é oriundo de decisão judicial transitada em julgado ou não ou ainda de decisão
administrativa.
14. Consoante os termos fixados na decisão precitada do STF no RE 638.115/CE, somente
para a hipótese de “quintos/décimos” recebidos com base em decisão judicial transitada em julgado
será indevida a cessação imediata do pagamento e não haverá absorção da parcela por reajustes
futuros.
15. Já nas hipóteses de “quintos/décimos” recebidos por força de decisão judicial não
transitada em julgado ou de decisão administrativa, o pagamento será mantido até sua absorção
integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.
16. Nesse contexto, entendo que o melhor desfecho será o Tribunal considerar ilegal a
concessão de aposentadoria do Sr. Israel Roxo Guimarães, e negar registro ao correspondente ato,
aplicando-se a orientação fixada no verbete da Súmula/TCU 106 às parcelas indevidamente recebidas
pelo interessado.
17. Outrossim, de conformidade com o art. 262 do Regimento Interno/TCU, importa
determinar ao órgão de origem que promova o destaque das parcelas de “quintos/décimos”
incorporadas com base em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001, transformandoas em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros concedidos nos proventos, desde que
a hipótese não seja de decisão judicial transitada em julgado, nos moldes da decisão do Supremo
Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115/CE.
18. Deve-se igualmente determinar ao órgão de origem que comunique o beneficiário sobre a
deliberação do Tribunal, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de
eventuais recursos não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação,
caso esses não sejam providos. Após, devem ser remetidos ao Tribunal documentos comprobatórios de
que o inativo foi cientificado da deliberação desta Corte.
19. Por fim, esclareço que o ato em questão deu entrada nesta Corte de Contas em 2018, não se
aplicando a recente sistemática definida pelo Plenário, mediante o Acórdão 122/2021 (rel. min. Walton
Alencar Rodrigues), na linha de observar o Recurso Extraordinário 636.553, em que foi fixado prazo
de cinco anos para que o TCU registre os atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou
pensão, após o qual serão considerados “tacitamente registrados”, podendo posteriormente o ato que
contenha alguma ilegalidade ser submetido ao procedimento de revisão de ofício, com base no art. 54
da Lei 9.784/1999 c/c o art. 260, § 2º, do Regimento Interno/TCU
Ante o exposto, voto por que seja adotada a deliberação que ora submeto a este Colegiado.

ACÓRDÃO Nº 5375/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo: TC-035.241/2020-9.
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2. Grupo: I; Classe de Assunto: V – Aposentadoria.
3. Interessado: Israel Roxo Guimarães (224.568.051-00).
4. Órgão: Superior Tribunal Militar – STM.
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e
de Benefícios Sociais – Sefip.
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria
deferida pelo Superior Tribunal Militar em benefício do Sr. Israel Roxo Guimarães, que ocupou cargo
de técnico judiciário naquele órgão.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara,
ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição
Federal e nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do
Regimento Interno/TCU, em:
9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor do Sr. Israel Roxo Guimarães,
negando registro ao correspondente ato;
9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado,
consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU;
9.3. determinar ao Superior Tribunal Militar, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência
desta Deliberação, que:
9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos referentes ao ato impugnado, sujeitando-se a
autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput, do
Regimento Interno/TCU;
9.3.2. promova o destaque das parcelas de “quintos/décimos” incorporadas com base em funções
comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001, transformando-as em parcela compensatória a ser
absorvida por reajustes futuros concedidos nos proventos do Sr. Israel Roxo Guimarães, desde que a
hipótese não seja de decisão judicial transitada em julgado, nos moldes da decisão do Supremo
Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115/CE;
9.3.3. retifique o percentual de anuênios recebido pelo interessado, uma vez que não há respaldo
na jurisprudência deste Tribunal para averbar para fins de anuênios tempo de serviço prestado com
rompimento de vínculo jurídico com a administração pública;
9.3.4. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao Sr. Israel Roxo Guimarães, encaminhando a
este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência;
9.3.5. alerte o interessado de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis
recursos perante o TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a
respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos;
9.4. esclarecer ao órgão de origem que novo ato de concessão de aposentadoria deverá ser
emitido e cadastrado no sistema e-Pessoal, livre das irregularidades verificadas, sendo submetido a
este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5375-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
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13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator).
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

MARCOS BEMQUERER COSTA
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral
GRUPO II – CLASSE II – 1ª Câmara
TC 040.922/2019-7
Natureza: Tomada de Contas Especial.
Entidade: Município de Gameleira/PE.
Responsáveis: Yeda Augusta Santos de Oliveira (051.603.704-80) e Verônica Maria de
Oliveira Souza (333.277.854-49).
SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. RECURSOS CAPTADOS EM FACE DO
PROGRAMA PROJOVEM CAMPO/2014. OMISSÃO NO DEVER DE PRESTAR CONTAS.
IMPUGNAÇÃO DA INTEGRALIDADE DAS DESPESAS EFETUADAS COM OS RECURSOS
REPASSADOS. CITAÇÃO E AUDIÊNCIA. CONTAS IRREGULARES DA PREFEITA QUE
GERIU OS RECURSOS. DÉBITO E APLICAÇÃO DE MULTA PROPORCIONAL AO DANO
CAUSADO AO ERÁRIO. EXCLUSÃO DA PREFEITA SUCESSORA DA PRESENTE RELAÇÃO
PROCESSUAL.
Julgam-se irregulares as contas da responsável, condenando-a ao pagamento do débito apurado e
da multa proporcional ao dano causado ao erário, em decorrência da não comprovação do correto
emprego dos recursos públicos nas finalidades do programa federal para o qual se destinava.
RELATÓRIO
Trata-se da Tomada de Contas Especial (peças 1-22) instaurada pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação – FNDE em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos
do Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem Campo – Saberes da Terra, exercício de
2014, repassados ao Município de Gameleira/PE.
2.
O Projovem Campo/2014 vigorou no período de 23/09/2014 a 23/09/2017, com prazo para
prestar contas até 08/02/2019, e resultou na transferência do montante de R$ 1.272.330,00 ao
Município de Gameleira/PE, por meio das seguintes parcelas (peça 4):
Ordem Bancária
Data
Valor Original
(R$)
2014OB673004
23/09/2014
367.650,00
2015OB673005
19/01/2015
367.650,00
2016OB820595
08/07/2016
219.300,00
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2016OB827480
14/09/2016
166.005,00
2016OB832550
27/10/2016
151.725,00
3.
A Secretaria Federal de Controle Interno certificou a irregularidade das presentes contas
(peça 20) e a autoridade ministerial atestou haver tomado conhecimento dessa conclusão (peça 22).
4.
Neste Tribunal, a Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial –
SecexTCE promoveu a citação da Sra. Yeda Augusta Santos de Oliveira, prefeita de 2013 a 2016, que
recebeu e geriu os recursos, para que comprovasse a restituição aos cofres do FNDE da quantia
recebida, atualizada monetariamente desde a respectiva data até a do efetivo recolhimento, ou
apresentasse alegações de defesa quanto à não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos
federais repassados ao Município de Gameleira/PE por força do Projovem Campo/2014, em face da
omissão no dever de prestar contas dos valores transferidos, cujo prazo encerrou-se em 08/02/2018,
com ofensa ao art. 37, caput, c/c o art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal; ao art. 93 do
Decreto-lei 200/1967; ao art. 66 do Decreto 93.872/1986; bem como à Resolução CD/FNDE 11, de
16/04/2014.
5.
A SecexTCE também promoveu a audiência da Sra. Verônica Maria de Oliveira
Souza, prefeita de 2017 a 2020, para que apresentasse razões de justificativa quanto ao não
cumprimento do prazo originalmente estipulado para prestação de contas do Projovem
Campo/2014, encerrado em 08/02/2018, em contrariedade aos mesmos normativos mencionados
no item supra.
6.
As comunicações processuais foram implementadas por expedientes recebidos nos
endereços das responsáveis (peças 34 e 35), conforme demonstram os respectivos avisos de
recebimento (peças 40 e 36).
7.
A Sra. Verônica Maria de Oliveira Souza, por intermédio de procurador, apresentou
razões de justificativa (peça 39). Encerrado o prazo para defesa, a Sra. Yeda Augusta Santos de
Oliveira permaneceu silente.
8.
Transcrevo no essencial, com ajustes de forma, a instrução em que o Auditor da Secretaria
de Controle Externo de Tomada de Contas Especial analisou a matéria trazida à apreciação desta Corte
e formulou proposta de encaminhamento de mérito (peça 45), a qual contou com a anuência do escalão
dirigente daquela unidade instrutiva (peças 46-47):
“ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE PROCEDIBILIDADE DA IN/TCU 71/2012
Apreciação do Prejuízo ao Contraditório e à 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 das 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 o fato
gerador da irregularidade sancionada ocorreu em 9/2/2018, haja vista que o vencimento do prazo para
prestação de contas deu-se em 8/2/2018, e as responsáveis foram notificadas sobre as irregularidades
pela autoridade administrativa competente conforme abaixo:
15.1.
Yeda Augusta Santos de Oliveira, por meio do ofício acostado à peça 6, recebido em
18/4/2019, conforme AR (peça 7);
15.2.
Verônica Maria de Oliveira Souza, por meio do ofício acostado à peça 8, recebido
em 26/4/2018, conforme AR (peça 9).
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$ 1.418.293,10, 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 PROCESSOS/DÉBITOS NOS SISTEMAS DO TCU COM AS MESMAS
RESPONSÁVEIS
17. Informa-se que foi encontrado processo no Tribunal com as mesmas responsáveis:
Responsável
Processos
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Yeda Augusta Santos de
027.272/2017-6 (TCE, aberto)
Oliveira
18. Informa-se que foi encontrado débito imputável [às] responsáveis em outras TCEs
registradas no sistema e-TCE:
Responsável
TCES
Yeda Augusta Santos de
4178/2019 (R$ 325.196,27) - Aguardando
Oliveira
manifestação do controle interno
653/2020 (R$ 224.358,45) - Aguardando
manifestação do controle interno
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/TCU
(Resolução 155, de 4/12/2002) e os arts. 3º e 4º, inciso III, § 1º, da Resolução TCU 170/2004, 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.’ [Regimento Interno/TCU]
‘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.’ [Resolução TCU 170/2004]
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:

1105
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

‘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 - 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 - 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).
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.’
Da revelia da responsável Yeda Augusta Santos de Oliveira
24. No caso vertente, a citação da responsável se deu em endereço proveniente da base de
CPFs da Receita Federal, em sistema custodiado pelo TCU (peça 30). A entrega do ofício citatório
nesse endereço ficou comprovada, conforme AR à peça 40.
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 (Acórdãos 1009/2018 Plenário, Relator Bruno Dantas; 2369/2013 - Plenário, Relator Benjamin Zymler e 2449/2013 Plenário, Relator Benjamin Zymler). 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,
argumento algum que possa vir a ser analisado e posteriormente servir para afastar as irregularidades
apontadas.
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 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
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Regimento Interno do TCU. (Acórdãos 2.064/2011 - 1ª Câmara (relator: Min. Ubiratan Aguiar),
6.182/2011 - 1ª Câmara (relator: Min. Subst. Weder de Oliveira), 4.072/2010 - 1ª Câmara (Relator:
Min. Valmir Campelo), 1.189/2009 - 1ª Câmara (Relator: Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa),
731/2008 - Plenário (Relator: Min. Aroldo Cedraz).
30. Dessa forma, a responsável Yeda Augusta Santos de Oliveira deve ser considerada revel,
nos termos do art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992, julgando-se irregulares as [suas] contas e condenando-a
ao [pagamento] do débito apurado e da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992.
Da defesa da responsável Verônica Maria de Oliveira Souza
31. A responsável Verônica Maria de Oliveira Souza apresentou defesa (peça 39), que passa a
ser analisada em seguida:
Argumento 1 (peça 39, página 5):
32. A responsável alega que não há imputação de corresponsabilidade ao sucessor, visto que
adotou as medidas legais de resguardo ao erário, conforme Representação protocolizada junto ao
Ministério Público Federal.
Análise do argumento 1:
33. A sucessora está sendo responsabilizada pelo descumprimento do prazo para prestar contas
dos recursos ora questionados, pois não cumpriu a referida obrigação, prevista para a data 8/2/2018, na
sua gestão, bem como não tomou todas as providências necessárias para o resguardo do patrimônio
público.
34. No tocante à delimitação de responsabilidades entre antecessor e sucessor na gestão
descentralizada de recursos federais, em se tratando de transferências voluntárias, é entendimento
consolidado no TCU de que a obrigação de prestar contas atinge não somente o gestor dos recursos
transferidos, como também o seu sucessor, no caso em que o prazo para prestação de contas recai na
gestão do sucessor (Acórdãos 331/2010 – 2ª Câmara, 6.171/2011 – 1ª Câmara, 2.773/2012 – 1ª
Câmara, entre outros), como no caso vertente.
35. No entanto, se o prefeito sucessor fica impossibilitado de prestar contas dos recursos
utilizados em gestão anterior, porque o seu antecessor não lhe repassou os documentos necessários
para essa prestação, a jurisprudência reconhece a possibilidade de o sucessor ter afastada a sua
responsabilidade, no caso de terem sido adotadas as medidas legais visando ao resguardo do
patrimônio público (Acórdãos 1541/2008 – 2ª Câmara, 2773/2012 – 1ª Câmara, 3039/2011 – 2ª
Câmara, entre outros). Tal orientação decorre do Enunciado da Súmula 230 do TCU e do disposto no
art. 26-A, §§ 7º ao 9º, da Lei 10.522/2002, in verbis (grifamos):
Súmula 230 do TCU
‘Compete ao prefeito sucessor apresentar a prestação de contas referente aos recursos federais
recebidos por seu antecessor, quando este não o tiver feito e o prazo para adimplemento dessa
obrigação vencer ou estiver vencido no período de gestão do próprio mandatário sucessor, ou, na
impossibilidade de fazê-lo, adotar as medidas legais visando ao resguardo do patrimônio público.
Lei 10.522/2002
‘Art. 26-A. O órgão ou entidade que receber recursos para execução de convênios, contratos de
repasse e termos de parcerias na forma estabelecida pela legislação federal estará sujeito a prestar
contas da sua boa e regular aplicação, observando-se o disposto nos §§ 1º a 10 deste artigo.
§ 7º Cabe ao prefeito e ao governador sucessores prestarem contas dos recursos provenientes de
convênios, contratos de repasse e termos de parcerias firmados pelos seus antecessores.
§ 8º Na impossibilidade de atender ao disposto no § 7º, deverão ser apresentadas ao concedente
justificativas que demonstrem o impedimento de prestar contas e solicitação de instauração de tomada
de contas especial.
§ 9º Adotada a providência prevista no § 8º, o registro de inadimplência do órgão ou entidade
será suspenso, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, pelo concedente.’
36. Com base nas disposições acima, não é difícil perceber que foram erigidas duas condições
cumulativas e indispensáveis ao afastamento da corresponsabilidade do mandatário sucessor, a saber:
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a) demonstração da impossibilidade de prestar contas dos recursos geridos pelo antecessor; e b) adoção
de medida destinada ao resguardo do patrimônio público.
37. No caso sob análise, conforme se extrai dos autos, a transferência dos recursos ocorreu
totalmente na gestão da gestora antecessora e não houve prestação de contas dos valores recebidos ao
órgão/entidade concedente. Acrescenta-se, ainda, que não há no processo informações sobre as ações
adotadas pela prefeita sucessora em relação à adoção de medidas judiciais cabíveis. Destaque-se,
também, que consulta ao sistema corporativo do tomador de contas (SIGPC) não evidenciou prova
alguma da apresentação, a qualquer tempo, de documentação ao órgão Tomador de Contas como
demonstração da adoção das referidas medidas.
38. Em suas razões de justificativa, informa a responsável que constatou a impossibilidade de
prestar contas devido à ausência dos documentos necessários para tanto nos arquivos da prefeitura,
tomando, assim, providência condizente com o objetivo de resguardo do patrimônio público, qual seja,
formulando representação no âmbito do Ministério Público Federal (segunda condição para o
afastamento de sua responsabilidade, conforme o item 34.4.b). Trata-se, porém, de alegação
meramente retórica e desacompanhada nos autos de qualquer elemento que permitam a sua
corroboração, como por exemplo cópia da representação protocolizada junto ao Ministério Público
Federal, número do processo respectivo ou da correspondente Ação Civil Pública de Improbidade
Administrativa iniciada pelo MP. Cumpre ressaltar, ainda, que inexiste comprovação da adoção de
medida que possa levantar a primeira condição para o afastamento de sua responsabilidade (34.4.a),
qual seja, a apresentação de evidências (documentais) que demonstrem concretamente o impedimento
de prestar contas.
39. Da análise procedida acima, não tendo sido apresentados elementos concretos que
pudessem (i) afastar a irregularidade; nem (ii) justificar a conduta da responsável, entende esta
Unidade Técnica que os argumentos de defesa não foram suficientes para elidir a irregularidade pela
qual a responsável Verônica Maria de Oliveira Souza está sendo responsabilizada, de forma que
devem ser rejeitados, aplicando-lhe a multa prevista no art. 58 da Lei 8.443/1992.
Prescrição da Pretensão Punitiva
40. 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 das responsáveis.
41. No caso em exame, não ocorreu a prescrição, uma vez que a irregularidade sancionada
ocorreu em 9/2/2018, e o ato de ordenação da citação ocorreu em 3/2/2020.
CONCLUSÃO
42. Em face da análise promovida na seção ‘Exame Técnico’, verifica-se que a responsável
Yeda Augusta Santos de Oliveira não logrou comprovar a boa e regular aplicação dos recursos, instada
a se manifestar, optou pelo silêncio, configurando a revelia, nos termos do § 3º do art. 12 da Lei
8.443/1992. Além disso, propõe-se rejeitar as razões de justificativa de Verônica Maria de Oliveira
Souza, uma vez que não foram suficientes para sanar a irregularidade a ela atribuída. Ademais,
inexistem nos autos elementos que demonstrem a boa-fé das responsáveis ou a ocorrência de outras
excludentes de culpabilidade.
43. 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.
44. Verifica-se também que não houve a prescrição da pretensão punitiva, conforme análise já
realizada.
45. Constatou-se, ainda, em consulta aos sistemas corporativos do instaurador (SIGPC),
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realizada na data de 26/3/2020, que as responsáveis também não apresentaram contas junto ao
instaurador e continuam inadimplentes (peça 44).
46. Tendo em vista que não constam dos autos elementos que permitam reconhecer a boa-fé
das responsáveis, sugere-se que as suas contas sejam julgadas irregulares, nos termos do art. 202, § 6º,
do Regimento Interno/TCU, com a imputação do débito atualizado monetariamente e acrescido de
juros de mora, nos termos do art. 202, § 1º, do Regimento Interno/TCU, descontado o valor
eventualmente recolhido, com a aplicação das multas previstas nos arts. 57 e 58 da Lei 8.443/1992,
conforme já detalhado na seção ‘Exame Técnico’.
47. 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 26.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
48. Diante do exposto, submetemos os autos à consideração superior, propondo ao Tribunal:
a)
considerar revel a responsável Yeda Augusta Santos de Oliveira (...), para todos os efeitos,
dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992;
b)
rejeitar as razões de justificativa apresentadas pela responsável Verônica Maria de
Oliveira Souza (...);
c)
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, e com arts. 1º, inciso I, 209, incisos I e III,
210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas da responsável Yeda Augusta Santos de
Oliveira (...);
d)
julgar irregulares, nos termos dos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea a, 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 I, 210 e 214,
inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas da responsável Verônica Maria de Oliveira Souza
(...);
e)
condenar a responsável Yeda Augusta Santos de Oliveira (...) 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$)
23/09/2014
367.650,00
19/01/2015
367.650,00
08/07/2016
219.300,00
14/09/2016
166.005,00
27/10/2016
151.725,00
(...)
f)
aplicar à responsável Yeda Augusta Santos de Oliveira (...), a multa prevista no art. 57
da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno/TCU (...);
g)
aplicar à responsável Verônica Maria de Oliveira Souza (...), a multa prevista no art. 58,
inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268 do Regimento Interno do TCU (...);
h)
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;
i)
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 da(s) dívida(s) em
até 36 parcelas (...):;
j)
esclarecer à responsável Yeda Augusta Santos de Oliveira (...) que, caso se demonstre, por
via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não justifique a omissão da prestação de contas, o
débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dando ensejo à aplicação da
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multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992;
k)
enviar cópia do Acórdão a ser prolatado, bem como do Relatório e do Voto que o
fundamentarem, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, 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
l)
enviar cópia do Acórdão que vier a ser proferido ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação e [às] responsáveis, para ciência, informando que a presente
deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, estará disponível para a consulta
no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer
sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.”
9.
O Ministério Público junto ao TCU, representado pela Procuradora-Geral Cristina
Machado da Costa e Silva, manifestou-se de acordo com a proposta oferecida pela unidade técnica
(peça 48).
10. Às peças 49 e 50, a Sra. Verônica Maria de Oliveira Souza apresentou elementos
complementares de defesa, com a intenção de provar que apresentou representação junto ao Ministério
Público Federal – Procuradoria da República no Município de Palmares/PE contra a sua antecessora,
em 19/03/2019.
É o Relatório.
VOTO
Em exame a Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação – FNDE em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos
repassados ao Município de Gameleira/PE por força do Programa Nacional de Inclusão de Jovens –
Projovem Campo – Saberes da Terra referente ao exercício de 2014.
2.
O Projovem Campo/2014 vigorou no período de 23/09/2014 a 23/09/2017 e resultou na
transferência de R$ 1.272.330,00 ao Município de Gameleira/PE, dividido em cinco parcelas, no
período de 23/09/2014 a 27/10/2016. O prazo para prestar contas encerrou-se em 08/02/2019.
3.
Neste Tribunal, foi realizada a citação da Sra. Yeda Augusta Santos de Oliveira, Prefeita
no período 2013-2016, no qual ocorreu o recebimento e o dispêndio dos recursos em questão, para que
comprovasse a restituição aos cofres do FNDE da quantia recebida, atualizada monetariamente desde a
respectiva data até o efetivo recolhimento, ou apresentasse alegações de defesa quanto à não
comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados ao Município de
Gameleira/PE por força do Projovem Campo/2014, em face da omissão no dever de prestar contas dos
valores recebidos.
4.
Também foi efetuada a audiência da Sra. Verônica Maria de Oliveira Souza, prefeita no
mandato 2017-2020, para que apresentasse razões de justificativa quanto ao não cumprimento do prazo
originalmente estipulado para prestação de contas do Projovem Campo/2014, encerrado em
08/02/2018.
5.
Em face da revelia da Sra. Yeda Augusta Santos de Oliveira, a Secretaria de Controle
Externo de Tomada de Contas Especial – SecexTCE manifestou-se pela irregularidade das contas da
mencionada responsável, com fundamento no disposto no 16, inciso III, alíneas a e c, da Lei
8.443/1992, pela sua condenação ao pagamento do débito e da multa prevista no art. 57 do
mencionado diploma.
6.
Quanto às razões de justificativa da Sra. Verônica Maria de Oliveira Souza, a unidade
instrutiva propõe que sejam rejeitadas, haja vista que a defendente não comprovou o alegado
oferecimento de representação ao Ministério Público Federal com o objetivo de resguardar o
patrimônio público, tampouco há no processo informações sobre a adoção das medidas judiciais
cabíveis contra sua antecessora.
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7.
Acolho parcialmente o encaminhamento acima descrito, que também contou com a
anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pela Procuradora-Geral Cristina Machado
da Costa e Silva, para reconhecer a responsabilidade da Sra. Yeda Augusta Santos de Oliveira.
8.
Cabe ressaltar que a imposição de prestar contas e de comprovar a boa e regular aplicação
dos recursos federais recebidos decorre do ordenamento jurídico, notadamente do bloco normativo
composto pelas disposições dos arts. 70, parágrafo único, da Constituição Federal, 93 do Decreto-lei
200/1967 e 66 do Decreto 93.872/1986. Ou seja, é ônus do gestor público aplicar os recursos
financeiros na finalidade prevista em lei, além de oferecer documentação que demonstre, de forma
efetiva, os gastos efetuados e o nexo de causalidade entre as despesas realizadas e a verba federal
recebida.
9.
Pela falta da prestação de contas dos recursos recebidos pelo Município de Gameleira/PE
por força do Projovem/2014, não é possível aferir o correto emprego dos recursos públicos na
finalidade do programa, especialmente pela ausência de documentação idônea capaz de comprovar as
despesas porventura realizadas.
10. Considerando que, tanto na fase interna desta TCE quanto após a citação promovida por
este Tribunal, a Sra. Yeda Augusta Santos de Oliveira, prefeita no período de 1º/1/2013 a 31/12/2016,
deixou de apresentar a prestação de contas, não há elementos para que se avalie a destinação dada aos
recursos recebidos pelo Município.
11. No caso em discussão, o prazo final para a prestação de contas findou em 08/02/2018,
durante o mandato da prefeita sucessora, Sra. Verônica Maria de Oliveira Souza. Ocorre, porém, que a
prefeita em 2018, adotou as medidas legais para o resguardo ao erário, conforme Representação PRMSAG-PE 00001735/2010, protocolizada junto ao Ministério Público Federal (peças 49 e 50), que deu
origem ao Inquérito Civil 1.26.008.000073/2019-18. Diante disso, afasta-se a responsabilidade
solidária da prefeita da gestão posterior, em conformidade com o disposto na Súmula/TCU 230,
cabendo excluir o nome da Sra. Verônica Maria de Oliveira Souza do rol de responsáveis desta TCE.
12. Assim, e diante da revelia da responsável que esteve à frente da prefeitura de
Gameleira/PE à época da gestão dos recursos ora reclamados, a Sra. Yeda Augusta Santos de Oliveira
deve ter suas contas julgadas irregulares e ser condenada ao pagamento do débito apurado.
13. Em razão da gravidade da falta constatada e da reprovabilidade da sua conduta, deve-se
aplicar a aludida responsável a multa proporcional ao dano prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, eis
que sobre a referida pena não incidiu a prescrição da pretensão punitiva, conforme exame feito pela
unidade técnica (itens 40 e 41 da instrução transcrita no Relatório).
14. Outrossim, cumpre autorizar o pagamento das dívidas em até 36 parcelas mensais e
consecutivas, caso solicitado, e a cobrança judicial das dívidas, se necessária, bem como remeter cópia
do Acórdão que vier a ser proferido à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, consoante
previsto no art. 209, § 7º, do Regimento Interno/TCU, e ao FNDE, para ciência.
Ante o exposto, voto por que seja adotada a deliberação que ora submeto a este Colegiado.
ACÓRDÃO N. 5376/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo: TC 040.922/2019-7.
2. Grupo: II; Classe de Assunto: II – Tomada de Contas Especial.
3. Responsáveis: Yeda Augusta Santos de Oliveira (051.603.704-80) e Verônica Maria de
Oliveira Souza (333.277.854-49).
4. Entidade: Município de Gameleira/PE.
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial – SecexTCE.
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8. Representação legal de Verônica Maria de Oliveira Souza: Elinaldo Gomes de Jesus Junior,
OAB/PE 49.149; Walles Henrique de Oliveira Couto, OAB/PE 24.224.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada
pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, em razão da omissão no dever de
prestar contas dos recursos repassados ao Município de Gameleira/PE por força do Programa Nacional
de Inclusão de Jovens – Projovem Campo – Saberes da Terra/2014.
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 nome da Sra. Verônica Maria de Oliveira Souza do rol de responsáveis desta
Tomada de Contas Especial;
9.2. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea a, 19, caput, e 23, inciso III, da
Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Yeda Augusta Santos de Oliveira e condená-la ao
pagamento das quantias descritas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora
calculados a partir das respectivas datas até o dia da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15
(quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a,
do Regimento Interno/TCU), o recolhimento do débito ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação – FNDE, na forma da legislação em vigor:
Valor

Original

Data

(R$)
367.650,00
367.650,00
219.300,00
166.005,00
151.725,00

23/09/2014
19/01/2015
08/07/2016
14/09/2016
27/10/2016

9.3. aplicar à Sra. Yeda Augusta Santos de Oliveira a multa prevista no art. 57 da Lei
8.443/1992, no valor de R$ 165.000,00 (cento e sessenta 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/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada
monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o
vencimento, na forma da legislação em vigor;
9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do
Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e
sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização
monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo à responsável que a falta de
pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo
das demais medidas legais;
9.5. autorizar desde logo a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II,
da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação;
9.6. com fundamento no art. 209, § 7º, do Regimento Interno/TCU, enviar cópia deste
Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, para adoção das medidas cabíveis e
ao FNDE, para ciência.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5376-09/21-1.
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13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator).
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

MARCOS BEMQUERER COSTA
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral
GRUPO I – CLASSE V – 1ª Câmara
TC 044.558/2020-1
Natureza: Aposentadoria.
Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais.
Interessado: Marcos Fernandes da Fonseca (326.322.906-00)
SUMÁRIO:
PESSOAL.
APOSENTADORIA.
HORA
EXTRA
JUDICIAL.
INCOMPATIBILIDADE DE VANTAGEM TRABALHISTA DO REGIME CELETISTA COM O
REGIME ESTATUTÁRIO. PRECEDENTES E ENUNCIADO DE SÚMULA DA
JURISPRUDÊNCIA DO TCU. ILEGALIDADE DA CONCESSÃO, COM NEGATIVA DE
REGISTRO DO ATO, SEM, CONTUDO, DETERMINAR A SUSPENSÃO DO PAGAMENTO, EIS
QUE AMPARADO EM DECISÃO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO AO ÓRGÃO DE ORIGEM.
1. A hora extra judicial é vantagem própria do regime celetista e, por isso, incompatível com o
regime estatutário.
2. A manutenção de pagamentos relativos à vantagem de hora extra judicial apenas seria
admissível se fosse necessário assegurar, imediatamente após a transposição ao Regime Jurídico
Único, a irredutibilidade da remuneração.
3. Na hipótese acima, a vantagem seria paga sob a forma de Vantagem Pessoal Nominalmente
Identificada – VPNI e paulatinamente compensada nos aumentos subsequentes conferidos ao
funcionalismo, até seu completo desaparecimento.
RELATÓRIO
Adoto como Relatório, com os pertinentes ajustes de forma, a instrução da Secretaria de
Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais – Sefip, por meio
da qual a concessão de aposentadoria a favor do Sr. Marcos Fernandes da Fonseca, ex-ocupante do
cargo de Assistente de Administração da Universidade Federal de Minas Gerais, foi assim analisado
(peças 5 e 6):
“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 a vantagem de quintos/décimos, transformada em Vantagem Pessoal
Nominalmente Identificada - VPNI, pelo artigo 62-A da Lei 8.112/1990 que merece atenção especial.
6. A jurisprudência deste Tribunal, 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), é 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.
7. 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.
8. No caso concreto, ao analisar as funções comissionadas exercidas discriminadas no ato,
detectou-se que a concessão da vantagem de ‘quintos’ ou ‘décimos’ está em consonância com a
jurisprudência deste Tribunal e os critérios das Leis 8.911/1994 e 9.624/1998 (os períodos anteriores a
8/4/1998 são suficientes para a incorporação da vantagem de quintos).
9. Consta no ato pagamento de rubrica decorrente de decisão judicial não transitada em julgado.
Em consulta à decisão judicial anexada ao ato, identificou-se que se trata de horas extras que foram
incorporadas à remuneração do servidor por determinação judicial (reclamação trabalhista) enquanto
ele estava vinculado ao regime celetista.
10. A jurisprudência deste Tribunal (Súmula 241) é no seguinte sentido:
‘As vantagens e gratificações incompatíveis com o Regime Jurídico Único, instituído pela Lei nº
8.112, de 11-12-90, não se incorporam aos proventos nem à remuneração de servidor cujo emprego,
regido até então pela legislação trabalhista, foi transformado em cargo público por força do art. 243 do
citado diploma legal’.
11. Nesse sentido também foi o Acórdão 2.828/2016 – TCU 1ª Câmara (Ministro-Relator
Benjamin Zymler) cujo enunciado foi o seguinte:
‘A hora extra judicial é vantagem própria do regime celetista e, por isso, incompatível com o
regime estatutário. A manutenção de pagamentos relativos a essa vantagem apenas seria admissível se
fosse necessário assegurar, imediatamente após a transposição ao Regime Jurídico Único (RJU), a
irredutibilidade da remuneração. Nessa hipótese, a vantagem seria paga sob a forma de VPNI e
paulatinamente compensada nos aumentos subsequentes conferidos ao funcionalismo, até seu
completo desaparecimento’.
12. Assim, consoante jurisprudência deste Tribunal, a manutenção do pagamento da hora
extrajudicial (oriunda do regime celetista) não seria admissível após a transposição ao regime
estatutário, exceto para evitar decesso remuneratório. Entretanto, teria que ser absorvida pelos
aumentos remuneratórios.
13. No caso concreto, consoante documento anexo ao ato, a manutenção do pagamento da ‘hora
extra judicial’ se deu por força de nova decisão judicial ainda não transitada em julgado proferida nos
autos do Processo 4339-58.2015.4.01.3800 que tramita na 16ª Vara Federal da Seção Judiciária do
Estado de Minas Gerais, a qual determinou a abstenção, por parte da União e da Universidade Federal
de Minas Gerais, de novos descontos nos vencimentos do autor a título de alteração da forma de
cálculo da rubrica intitulada ‘hora extra – incorporação judicial’.
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14. Nesse caso, apesar de este Tribunal considerar ilegal o pagamento dessa parcela
remuneratória, entende-se que não pode haver determinação para a Unidade Jurisdicionada no sentido
de suprimir a rubrica, pois o pagamento está amparado por determinação judicial.
15. Todavia, cabe determinação à Universidade Federal de Minas Gerais que acompanhe o
desfecho do Processo 4339-58.2015.4.01.3800 que tramita na 16ª Vara Federal da Seção Judiciária do
Estado de Minas Gerais e, caso a União obtenha êxito no recurso, promova a retirada da parcela
remuneratória do servidor.
16. 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
17. 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 do pagamento da parcela
remuneratória intitulada como ‘hora extra judicial’.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
18. 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) determinar, com fundamento no art. 4º, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, à Universidade
Federal de Minas Gerais que:
b.1) acompanhe o desfecho do Processo 4339-58.2015.4.01.3800 que tramita na 16ª Vara
Federal da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais e, caso a União obtenha êxito no recurso,
promova a retirada da parcela remuneratória do servidor;
b.2) comunique o interessado do teor desta decisão, no prazo de 30 (trinta) dias;
b.3) no prazo de 30 (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 ao TCU, representado pelo Procurador Marinus Eduardo De
Vries Marsico, manifestou-se de acordo com a proposta da Sefip (peça 7).
É o Relatório.

VOTO
Em apreciação o ato de concessão da aposentadoria emitido pela Universidade Federal de Minas
Gerais em benefício do Sr. Marcos Fernandes da Fonseca, ex-servidor ocupante do cargo de Assistente
de Administração daquela instituição de ensino.
2.
A Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de
Benefícios Sociais – Sefip constatou no ato concessório do interessado pagamento da vantagem
denominada “quintos/décimos”, transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada –
VPNI, pelo art. 62-A da Lei 8.112/1990, bem como de rubrica referente à hora extra decorrente de
decisão judicial.
3.
Após examinar a matéria, a unidade técnica concluiu não haver irregularidade no
pagamento da vantagem “quintos/décimos”, eis que está em consonância com as disposições legais
que regem a matéria (Lei 8.911/1994 e Lei 9.624/1998) e com a jurisprudência do TCU.
4.
Porém, com relação ao pagamento da hora extra judicial, assinalou a incompatibilidade
dessa rubrica, de origem celetista, com o regime estatutário do ex-servidor, ainda que amparada em
decisão judicial.
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5.
Assim, a unidade instrutiva, com base na jurisprudência pacificada do TCU sobre a hora
extra judicial, propôs a ilegalidade da concessão de aposentadoria do Sr. Marcos Fernandes da
Fonseca, com a negativa de registro do correspondente ato, sem, contudo, determinar a suspensão do
pagamento da aludida rubrica porque amparada em decisão judicial, além de determinação ao órgão de
origem para acompanhar o desfecho da ação judicial.
6.
O Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Marinus Eduardo De
Vries Marsico, concordou com a proposta de encaminhamento formulada pela unidade especializada.
7.
Acolho, desde logo, a proposta constante dos pareceres da Sefip e do MP/TCU, no sentido
da ilegalidade da concessão de aposentadoria ora em apreço, com a negativa de seu registro, sem
expedir determinação ao órgão de origem para cessar o pagamento da rubrica hora extra judicial.
8.
A jurisprudência do TCU acerca do pagamento de hora extra judicial está pacificada, no
sentido de que tal parcela é uma vantagem própria do regime celetista e, por isso, incompatível com o
regime estatutário da Lei 8.112/1990.
9.
A manutenção de pagamentos relativos a essa rubrica, no regime estatutário, apenas seria
admissível na forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI para gradualmente ser
compensada nos aumentos subsequentes conferidos ao funcionalismo, até seu completo
desaparecimento. Eis alguns enunciados extraídos da ferramenta “Jurisprudência Selecionada”:
“A hora extra judicial é vantagem própria do regime celetista e, por isso, incompatível com o
regime estatutário. A manutenção de pagamentos relativos a essa vantagem apenas seria admissível se
fosse necessário assegurar, imediatamente após a transposição ao Regime Jurídico Único (RJU), a
irredutibilidade da remuneração. Nessa hipótese, a vantagem seria paga sob a forma de VPNI e
paulatinamente compensada nos aumentos subsequentes conferidos ao funcionalismo, até seu
completo desaparecimento.” (Acórdãos 831/2019, rel. Min. Ana Arraes, e 5.922/2014, rel. Min. José
Jorge, ambos da 2ª Câmara; Acórdãos 2.828/2016, rel. Min. Benjamin Zymler, 2.420/2017, rel. Min.
Subst. Weder de Oliveira, 3.787/2020, rel. Min. Vital do Rêgo, todos da 1ª Câmara).
“Não cabe incorporar a remuneração de horas extraordinárias prestadas por servidor submetido
ao regime CLT, em face da peculiaridade das normas administrativas que regem o serviço público,
limitadoras da incidência de legislação trabalhista. Aceita-se essa incorporação a partir do princípio da
irredutibilidade de remuneração, sob a forma de vantagem pessoal nominalmente identificada.”
(Acórdão 1.176/2007 – 1ª Câmara, rel. Min. Augusto Nardes).
10. A propósito, a matéria há tempo já se encontra sumulada nesta Corte de Contas:
“As vantagens e gratificações incompatíveis com o Regime Jurídico Único, instituído pela Lei nº
8.112, de 11-12-90, não se incorporam aos proventos nem à remuneração de servidor cujo emprego,
regido até então pela legislação trabalhista, foi transformado em cargo público por força do art. 243 do
citado diploma legal.” (Enunciado 241 da Súmula de Jurisprudência do TCU).
11. Conforme apuração feita pela Sefip e ratificada pela minha assessoria, o pagamento da
multicitada rubrica de hora extra está amparada em sentença judicial adotada nos autos da Ação
Ordinária 0004339-58.2015.4.01.3800, em trâmite na 16ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado
de Minas Gerais, ainda não transitada em julgado. Eis o excerto da sentença proferida na aludida ação
judicial:
“Ante o exposto, ratifico a decisão de fls. 163, que antecipou os efeitos da tutela de
mérito ao autor, e julgo parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial para,
embora mantido o vergastado pagamento nos moldes em que atualmente realizado, é dizer, em forma
de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, manter ATÉ A INSTAURAÇÃO DO
CONTRADITÓRIO NA FORMA ACIMA MENCIONADA, em sua integralidade, a rubrica ‘“hora
extra – incorporação judicial”’, em ordem a obstar qualquer operação tendente a suprimir ou alterar a
forma de cálculo da citada rubrica no contracheque do autor, bem como qualquer exigência de
devolução de valores pagos àquele título.
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(...) Sentença proferida com resolução de mérito (NCPC, art. 487, inc. I), sujeita ao duplo
grau de jurisdição obrigatório (NCPC, art. 496, inc. I), até por ilíquida.” Grifos no original.
12. Segundo consulta ao extrato processual no site do Tribunal Regional Federal/1ª Região, a
referida Ação Ordinária encontra-se em fase recursal, estando pendente de apreciação a Apelação
interposta pela União.
13. Nesse contexto, como já mencionei alhures, além de considerar ilegal o ato concessório de
aposentadoria do Sr. Marcos Fernandes da Fonseca e negar-lhe o correspondente registro, cabe aplicar
o enunciado da Súmula de Jurisprudência do TCU 106 para dispensar o ressarcimento das quantias
relativas à hora extra judicial recebidas de boa-fé pelo interessado e determinar ao órgão de origem que
acompanhe o desfecho da referida ação ordinária e, caso a União obtenha êxito ao final da demanda
judicial, promova a retirada da aludida rubrica dos proventos do servidor.
Ante o exposto, voto por que seja adotada a deliberação que ora submeto a este
Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 5377/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo: TC-044.558/2020-1.
2. Grupo: I; Classe de Assunto: V – Aposentadoria.
3. Interessado: Marcos Fernandes da Fonseca (326.322.906-00).
4. Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais.
5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e
de Benefícios Sociais – Sefip.
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria
emitido pela Universidade Federal de Minas Gerais em benefício de ex-servidor daquela instituição de
ensino.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara,
ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição
Federal e nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do
Regimento Interno/TCU, em:
9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria do Sr. Marcos Fernandes da Fonseca e negar
registro ao correspondente ato;
9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado
indicado no subitem precedente, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência
do TCU;
9.3. determinar à Universidade Federal de Minas Gerais que:
9.3.1. acompanhe o desfecho da Ação Ordinária 0004339-58.2015.4.01.3800 que tramita na 16ª
Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais e, caso a União obtenha êxito na demanda
judicial, promova a retirada da rubrica relativa à hora extra judicial dos proventos do interessado;
9.3.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste
Acórdão, do inteiro teor desta Deliberação ao Sr. Marcos Fernandes da Fonseca, encaminhando a este
Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
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12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5377-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa (Relator).
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.
(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

MARCOS BEMQUERER COSTA
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral

GRUPO I – CLASSE II – Primeira Câmara
TC 007.269/2020-0
Natureza: Tomada de Contas Especial
Entidade: Município de Paracuru/CE
Responsável: Erica de Figueiredo Der Hovannessian (464.511.533-20)
Interessado: Ministério do Turismo (05.457.283/0001-19)
Representação legal: não há
SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONVÊNIO. MTUR. NÃO
COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA. CITAÇÃO. REJEIÇÃO DE ALEGAÇÕES DE
DEFESA. CONTAS IRREGULARES. DÉBITO. MULTA. COMUNICAÇÕES.
Relatório
Transcrevo, com ajustes de forma, a instrução apresentada (peças 72., 73 e 74) pela Secretaria de
Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE):
“Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada por Ministério do Turismo, em desfavor de
Erica de Figueiredo Der Hovannessian (CPF: 464.511.533-20), em razão de não comprovação da regular
aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 00671/2010, registro Siafi 736906, (peça 6) firmado
entre o Ministério do Turismo e município de Paracuru - CE, e que tinha por objeto o instrumento descrito como
‘10° Feira das Comunidades de Paracuru-CE’.
HISTÓRICO
2.
Em 20/12/2017, com fundamento na IN/TCU 71/2012, alterada pela IN/TCU 76/2016 e
DN/TCU 155/2016, o dirigente da instituição Ministério do Turismo autorizou a instauração da tomada de
contas especial (peça 30). O processo foi registrado no sistema e-TCE com o número 1117/2019.
3.
O Convênio 00671/2010, registro Siafi 736906, foi firmado no valor de R$ 188.000,00, sendo
R$ 180.400,00 à conta do concedente e R$ 7.600,00 referentes à contrapartida do convenente. Teve vigência de
4/6/2010 a 1/9/2010, com prazo para apresentação da prestação de contas em 3/9/2010. Os repasses efetivos da
União totalizaram R$ 180.400,00 (peça 8).
4.
A prestação de contas e complementações enviadas foram analisadas por meio dos documentos
constantes nas peças 29 e 32.
5.
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:
Ausência parcial de documentação de prestação de contas dos recursos federais repassados ao Prefeitura
Municipal de Paracuru - CE, no âmbito do convênio descrito como ‘10° Feira das Comunidades de ParacuruCE’.
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6.
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.
7.
No relatório (peça 52), o tomador de contas concluiu que o prejuízo importaria no valor original
de R$ 180.400,00, imputando-se a responsabilidade a Erica de Figueiredo Der Hovannessian, Prefeita, no
período de 1/1/2009 a 31/12/2012, na condição de gestora dos recursos.
8.
Em 3/2/2020, a Controladoria-Geral da União emitiu o relatório de auditoria (peça 54), 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 55 e 56).
9.
Em 14/2/2020, 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 57).
10.
Na análise inicial, materializada na exordial de peça 60, realizada pela Secex/TCE, conclui-se
pela ocorrência de danos ao erário e pela citação da Sra. Erica de Figueiredo Der Hovannessian (CPF:
464.511.533-20), prefeita municipal de Paracuru/CE (gestão 2009-2012), em razão da impugnação total quanto
aos recursos repassados ao Município de Paracuru/CE por força do Convênio MTur 00671/2010. O Diretor e o
Secretário da Secex/TCE anuíram com essa conclusão (peças 61-62). As irregularidades e débitos objeto de
citação tiveram os seguintes contornos, conforme instrução de peça 60:
Débito relacionado somente ao responsável Erica de Figueiredo Der Hovannessian (CPF: 464.511.53320), Prefeita, no período de 1/1/2009 a 31/12/2012, na condição de gestor dos recursos.
Irregularidade 1: não comprovação da regular execução financeira do convênio.
Evidências da irregularidade: Parecer Financeiro n° 1195/2017 (peça 40);
Contrato (peça 27);
Nota Fiscal 025 (peça 23, p. 1); Ofício (peça 22, p. 1); extrato bancário do convênio (peça 21, p. 2); e Cheques
(peça 25, p. 2, 4, e 6).
Normas infringidas: Art. 37, caput, c/c o art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal de 1988; art.
93, do Decreto-lei 200, de 25 de fevereiro de 1967; art. 66, parágrafo único, da Lei 8.666/1993; arts. 39, inciso
v, e 50, §3º, da Portaria Interministerial 127/2008, e Termo do Convênio 00671/2010 (cláusula terceira, item II,
alínea ‘jj’ , cláusula sétima, parágrafo único. cláusula décima segunda, parágrafo segundo, alíneas ‘d’, ‘f’ e ‘m’).
Conduta: não apresentar documentos capazes de comprovar a regular execução financeira do ajuste.
Nexo de causalidade: a não apresentação de documentos que comprovassem a regular execução
financeira do ajuste, resultou na não comprovação do nexo entre recursos e objeto do convênio.
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,
comprovar por meio de documentos a regular execução financeira do ajuste.
Irregularidade 2: não comprovação parcial da execução física do objeto do convênio.
Evidências da irregularidade: Nota Técnica de Análise n. 507/2014 (peça 29); Fotografias (peça 11).
Normas infringidas: 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, e Termo do Convênio 671/2010
(cláusula terceira, item II, alínea ‘a’, e cláusula décima segunda, parágrafo segundo, alínea ‘f’).
Conduta: não apresentar imagens (fotografias ou filmagens) ou outros documentos que provassem a
execução de parte dos itens previstos no plano de trabalho (Banheiros químicos; Fechamento; Geradores de
Energia; Telões, projetores e seguranças) e pagos com recursos do convênio.
Nexo de causalidade: a não apresentação de documentos que comprovassem a execução dos itens
previstos no plano de trabalho resultou na presunção de dano ao erário.
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,
comprovar por meio de documentos a efetiva execução de todos os itens previstos no plano de trabalho.
Débito referente às irregularidades 1 a 2:
Data
de
Valor
histórico
Identificador
da
ocorrência
(R$)
parcela
1/7/2010
180.400,00
D1
Valor atualizado do débito (sem juros) em 14/5/2020: R$ 309.259,72
11.
Posteriormente, foi promovida a citação da responsável, nos moldes adiante:
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Ofício

Data
do ofício

Data de Recebimento do
Ofício

Fim do Prazo para
defesa

Ofício
25029/20205/6/
9/6/2020 (vide AR de peça
25/6/2020
Secomp-4
(peça 2020
65)
64)
12.
A responsável trouxe alegações de defesa acostadas às peças 66-70.
EXAME TÉCNICO
13.
O exame técnico tratará de analisar as alegações de defesa da responsável, e suas repercussões
em relação as irregularidades aqui relatadas.
Alegações de defesa apresentadas pela Sra. Erica de Figueiredo Der Hovannessian (peças 66-70)
14.
A defesa da Sra. Erica de Figueiredo Der Hovannessian foi composta dos seguintes
documentos:
a)
Arrazoados de defesas, de peça 66;
b)
Publicação de aviso de licitação para contratação de empresa realizadora do evento (peça 67);
c)
Dados do Portal da Transparência, acerca das despesas do evento (peça 68);
d)
Dados do Portal da Transparência, acerca da licitação do evento (peça 69);
e)
Reportagem pós evento (peça 70).
15.
A análise desses arrazoados (peça 66) será feita tópico a tópico, de modo que após cada tópico
haverá uma defesa relativa a ele.
Argumento de que ‘as contas são iliquidáveis’.
16.
Segundo a defendente, as contas versadas nos autos são iliquidáveis, tendo em vista que o
decurso de tempo impede a devida instrução processual. Desse modo, conforme dispõem os arts. 20 e 21, da Lei
8.443/92, as contas devem ser arquivadas em razão de serem iliquidáveis.
17.
Para ela, no caso vertente, tem-se um convênio realizado no ano de 2010, sendo materialmente
impossível se obter, passados mais de 10 anos, o levantamento de todos os dados e documentos relacionados ao
objeto do convênio.
18.
A jurisprudência deste Tribunal (Súmula/TCU 3) é no sentido de considerar iliquidáveis as
contas, em razão de caso fortuito ou força maior ocorrido. Ou ainda quando da impossibilidade material de
aferir-se a documentação hábil, em face do longo intervalo de tempo decorrido entre a liberação dos recursos e a
instauração da competente tomada de contas especial, em decorrência de sucessivas extinções e criações de
órgãos da Administração Federal, repassadores de recursos (Acórdãos 1.081/2009-TCU1ª Câmara, rel.
VALMIR CAMPELO; 2.559/2007-TCU-1ª Câmara, rel. AUGUSTO NARDES e 598/2009-TCU-Plenário, rel.
RAIMUNDO CARREIRO).
19.
Nesse contexto, afirma que resta imperiosa que as presentes contas devam se tornar iliquidáveis,
determinando-se o seu imediato arquivamento.
Análise da Defesa
20.
Não procede a alegação da responsável.
21.
Não há elementos nos autos que indiquem a ocorrência de caso fortuito ou força maior, alheios
à vontade da gestora, que tenham impedido a comprovação da boa e regular gestão dos recursos pela exprefeita. Conforme arts. 20 e 21, da Lei 8.443/92, as contas só serão consideradas iliquidáveis quando provados
caso fortuito ou força maior, alheios à vontade do gestor.
22.
O simples transcorrer do tempo, de 10 anos, não torna as contas iliquidáveis.
Arrazoado no sentido de que ‘a execução física foi comprovada’.
23.
Segundo a responsável, conforme noticiado pelo Diário do Nordeste (reportagem de peça 70,
extraída do sítio eletrônico: https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/regiao/feira-em-paracuru-atrai50-milpessoas-1.266606), o evento ocorreu e atraiu 50 mil pessoas. Ressalta-se que a reportagem em comento faz
menção, inclusive, ao apoio do Ministério do Turismo (MTur) para a realização do evento.
24.
O Município de Paracuru, à época do evento, tinha assessoria jurídica que acompanhava a
formalização, execução e a prestação de contas dos convênios. Contudo, nunca foi passado a ex-prefeita, ora
defendente, da necessidade de realizar a fotografia de todos os objetos contratados por força do convênio sob
análise.
25.
Veja que, Exa., embora sendo a ex-gestora a responsável pela prestação de contas do convênio,
a tecnicidade dos termos e exigências do convênio ficaram a cargo da assessoria técnica e secretário. Não
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obstante, os elementos dos autos revelam que todos os serviços foram prestados e os bens efetivamente
contratados em benefício do evento sob apreço.
26.
Ademais, Exa., pelo passar do tempo, há 10 anos da realização do evento, torna-se praticamente
impossível e árduo ônus processual a apresentação de registros fotográficos do evento, em especial de banheiros
químicos, do fechamento do evento, geradores de energia, projetores e de seguranças. Não obstante o Município
de Paracuru ter executado o objeto do convênio em apreço em sua integralidade, forçoso é admitir-se que a
comprovação de algumas das execuções físicas por meio de fotografia se caracteriza ônus de difícil
desincumbência, pelo simples fato de não haver previsão na Lei, no caso na PORTARIA
INTERMINISTERIAL 127, DE 29 DE MAIO DE 2008 (VIGENTE A ÉPOCA).
Análise da Defesa
27.
A alegação de defesa não deve ser acolhida.
28.
A reportagem trazida pela defesa informa que o evento ocorreu e teve público. A análise do
TCU não discordou da ocorrência do evento. O TCU (peça 60) apenas impugnou alguns itens previstos no plano
de trabalho (Banheiros químicos; Fechamento; Geradores de Energia; Telões, projetores e seguranças), devido à
documentação da prestação de contas não ter comprovado tais itens.
29.
A reportagem trazida não prova a ocorrência dos itens impugnados. E não foram trazidos na
defesa outros documentos capazes de comprovar a execução desses itens.
30.
A alegação de que agiu com base em atos de sua assessoria técnica e jurídica também não
procede. O fato de ter agido com respaldo em pareceres técnicos ou jurídicos não exime o gestor de ser
responsabilizado pela prática de ato irregular, uma vez que a ele cabe, em última instância, tanto decidir sobre a
conveniência e oportunidade de efetivar o procedimento administrativo, principalmente aqueles concernentes a
contratações que vão gerar pagamentos, quanto atuar como fiscal dos atos dos seus subordinados. Esse
entendimento foi manifestado, por exemplo, no Acórdão 1984/2014 – TCU – Plenário.
31.
Outrossim, ao contrário do alegado pela defesa, o TCU não exigiu fotografias como única forma
de provar a execução física. Na citação, contou a expressão ‘não apresentar imagens (fotografias ou filmagens)
ou outros documentos capazes de comprovar a execução física’. Note-se que o TCU deixou uma lista aberta,
não exaustiva, de formas do gestor de provar a execução dos itens do ajuste. O responsável, por seu turno, não
trouxe em sua defesa documentos que alterassem a visão do TCU, de modo que não provou parte da execução
física.
32.
Importante ressaltar que a cláusula terceira, item II, letra ‘i’, do Termo de Convênio (peça 6),
obriga ao convenente manter por 20 anos a documentação relativa às despesas do ajuste, exigência que refuta
completamente o argumento atrelado ao trancamento das contas.
Argumentos referentes à execução financeira
33.
O evento estava na sua 10ª edição, sendo considerado um evento de grande porte, inclusive, o
Município de Paracuru teve que utilizar outros recursos próprios para a realização do evento, além do valor
conveniado com o Ministério do Turismo. Todas as informações acerca da contratação e pagamento do evento
constam no portal da transparência dos municípios (peças 68 e 69), onde, para a realização do evento, dividiu-se
em 03 lotes de serviços.
34.
O evento foi realizado e os serviços prestados. O relatório do Empenho 01060038 (peça 68),
extraído do portal da transparência, indica que houve a realização do certame com o seguinte objeto: ‘Valor que
se empenha p/ fazer face as despesas com realização do Evento 10ª Feira das Comunidades de Paracuru sendo
contratação de atrações, organização e infra estrutura de apoio a ser realizado nos dias 04, 05 e 06 do corrente
mês, promovido pela Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos deste Município, conforme pregão n.
2010.05.11.1’.
35.
Ademais, as informações constantes do relatório do referido Empenho 01060038 sanam as
presunções constantes nas impropriedades sob apreço:
I - Em relação a não comprovação da regular execução financeira do convênio
a) Não apresentação na prestação de contas, documentos de despesas e de pagamentos capazes de
comprovar o nexo entre recursos do convênio e objeto realizado:
i) O contrato firmado com a empresa SHOCK PRODUÇÕES – MARCÍLIO ALVES DOS SANTOS-ME
faz referência apenas a uma parte do convênio (Lote-1 – Infraestrutura de apoio e organização do evento no
valor de R$ 111.991,50), assinado no dia 01/06/2010, data anterior ao início da vigência do convênio;
JUSTIFICATIVA: Deveras, Exa., a empresa SHOCK PRODUÇÕES – MARCÍLIO ALVES DOS
SANTOS-ME foi vencedora de dois lotes em relação à execução do convênio, quais sejam: a) 001
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CONTRATACAO BANDAS MUSICAIS e b) 002 INFRA ESTRUTURA DE APOIO E ORGANIZACAO DO
EVENTO.
ii) A Nota Fiscal nº 025, no valor de R$ 248.001,50, apresenta valor superior ao valor total do convênio,
impedindo a conclusão do lastro dos fatos do convênio, bem como não apresentou detalhamento das despesas a
que se refere;
JUSTIFICATIVA: Douto Conselheiro Relator, a impropriedade em questão ocorreu por mero equívoco
do setor administrativo que não exigiu o detalhamento da Nota Fiscal. Não obstante, conforme se infere
relatório do referido Empenho nº 01060038 (peça 68), foi informado no portal da transparência o detalhamento
dos serviços constantes na NF nº 025. E mais, Exa., constata-se que a empresa recebeu, além de outros valores
que foram necessários para a realização do evento, o valor de R$ 188.000,00, mediante o cheque nº 0162825.
iii) Ausência de documentos que comprovem a transferência de recursos do convênio à empresa que teria
executado o convênio, consta um ofício do convenente, endereçado ao gerente do banco, autorizando a
realização da TED para a empresa SHOCK PRODUÇÕES – MARCÍLIO ALVES DOS SANTOS-ME,
entretanto, não foi anexado o comprovante da referida transferência eletrônica de valores – TED; constam no
processo físico cópias de 04 cheques nominais que não são da conta específica do convênio e, portanto, não
estão sendo considerados na presente análise; no extrato bancário do convênio, consta um saque mediante
recibo, de R$ 188.000,00 (além do meio utilizado para retirada de valores não ter sido o adequado, TED, o valor
é desconexo do contrato e das notas fiscais apresentadas), ou seja, não se provou qual o beneficiário final do
ajuste.
JUSTIFICATIVA: Como dito anteriormente, foi informado no portal da transparência que a empresa
MARCÍLIO ALVES DOS SANTOS-ME recebeu, além de outros valores que foram necessários para a
realização do evento, o valor de R$ 188.000,00, mediante o cheque nº 0162825, de modo que resta comprovado
o beneficiário do ajuste.
iv) Não foi apresentada declaração de gratuidade do evento; a apresentação da declaração de gratuidade
do evento ou a demonstração dos montantes arrecadados com a venda de ingressos em shows e eventos ou
venda de bens e serviços produzidos ou fornecidos no âmbito do convênio visam assegurar que os valores
arrecadados sejam revertidos para a consecução do objeto ou recolhidos à conta do concedente.
JUSTIFICATIVA: Douto Conselheiro Relator, o Município de Paracuru-CE, embora seja um belo
município situado no litoral do Estado do Ceará, é um município de baixo porte financeiro, sendo que em
eventos dessa natureza é, no mínimo, razoável concluir que seria totalmente inviável se cobrar algum valor para
os munícipes ou visitantes participarem do evento. A bem da verdade, Exa., o evento era realizado em local
aberto ao público, v. g., as bandas se apresentavam em palco montado na praça pública
(https://www.youtube.com/watch?v=927SK0hC_Ec&feature=related). No caso, Exa., evidentemente, não houve
qualquer arrecadação com venda de ingressos, bens ou serviços, sendo a ‘10ª Feira das Comunidades de
Paracuru’ totalmente gratuito.
Análise da Defesa
36.
Os arrazoados de defesa não devem ser acolhidos.
37.
Inicialmente o gestor alega que foi necessária, para a realização do evento, além dos recursos do
convênio, a utilização de outros recursos financeiros. Segundo ele, todas as informações acerca da contratação e
pagamento do evento constam no portal da transparência dos municípios (peças 68 e 69).
38.
Contudo, esses documentos não esclarecem como se deu a utilização dos recursos federais, no
âmbito do evento. O relatório do Empenho 01060038 (peça 68), extraído do portal da transparência, embora
mencione a contratação de atrações e infraestrutura, indica que nela se usou apenas de recursos próprios da
prefeitura, na monta de R$ 248.001,50.
39.
Quanto à defesa referente a itens, segue abaixo a análise:
i) O contrato firmado com a empresa SHOCK PRODUÇÕES – MARCÍLIO ALVES DOS SANTOS-ME
faz referência apenas a uma parte do convênio (Lote-1 – Infraestrutura de apoio e organização do evento no
valor de R$ 111.991,50), assinado no dia 01/06/2010, data anterior ao início da vigência do convênio;
JUSTIFICATIVA: Deveras, Exa., a empresa SHOCK PRODUÇÕES – MARCÍLIO ALVES DOS
SANTOS-ME foi vencedora de dois lotes em relação à execução do convênio, quais sejam: a) 001
CONTRATACAO BANDAS MUSICAIS e b) 002 INFRA ESTRUTURA DE APOIO E ORGANIZACAO DO
EVENTO.
Análise da defesa pelo TCU: O contrato apresentado (peça 27) refere-se somente a serviços de
infraestrutura, de modo que a afirmação da defesa é improcedente.
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ii) A Nota Fiscal nº 025, no valor de R$ 248.001,50, apresenta valor superior ao valor total do convênio,
impedindo a conclusão do lastro dos fatos do convênio, bem como não apresentou detalhamento das despesas a
que se refere;
JUSTIFICATIVA: Douto Conselheiro Relator, a impropriedade em questão ocorreu por mero equívoco
do setor administrativo que não exigiu o detalhamento da Nota Fiscal. Não obstante, conforme se infere
relatório do referido Empenho nº 01060038 (peça 68), foi informado no portal da transparência o detalhamento
dos serviços constantes na NF nº 025. E mais, Exa., constata-se que a empresa recebeu, além de outros valores
que foram necessários para a realização do evento, o valor de R$ 188.000,00, mediante o cheque nº 0162825.
Análise da defesa pelo TCU: Ao contrário do alegado, não se infere do relatório do referido Empenho nº
01060038 (peça 68) a comprovação do nexo entre os recursos do convênio e a NF 025. Como dito, esse
relatório menciona o uso de recursos próprios, não fazendo menção a recursos federais. Outrossim, a
divergência entre o valor da nota fiscal e o valor do convênio não é mera falha formal, pois a nota fiscal não é
válida para lastrear os gastos com recursos federais, em razão, dentre outras, da divergência de valores.
iii) Ausência de documentos que comprovem a transferência de recursos do convênio à empresa que teria
executado o convênio, consta um ofício do convenente, endereçado ao gerente do bando, autorizando a
realização da TED para a empresa SHOCK PRODUÇÕES – MARCÍLIO ALVES DOS SANTOS-ME,
entretanto, não foi anexado o comprovante da referida transferência eletrônica de valores – TED; constam no
processo físico cópias de 04 cheques nominais que não são da conta específica do convênio e, portanto, não
estão sendo considerados na presente análise; no extrato bancário do convênio, consta um saque mediante
recibo, de R$ 188.000,00 (além do meio utilizado para retirada de valores não ter sido o adequado, TED, o valor
é desconexo do contrato e das notas fiscais apresentadas), ou seja, não se provou qual o beneficiário final do
ajuste.
JUSTIFICATIVA: Como dito anteriormente, foi informado no portal da transparência que a empresa
MARCÍLIO ALVES DOS SANTOS-ME recebeu, além de outros valores que foram necessários para a
realização do evento, o valor de R$ 188.000,00, mediante o cheque nº 0162825, de modo que resta comprovado
o beneficiário do ajuste.
Análise da defesa pelo TCU: a simples informação no portal da transparência se trata de mera declaração,
não tendo capacidade de suprir os documentos de transferência bancária.
iv) Não foi apresentada declaração de gratuidade do evento; a apresentação da declaração de gratuidade
do evento ou a demonstração dos montantes arrecadados com a venda de ingressos em shows e eventos ou
venda de bens e serviços produzidos ou fornecidos no âmbito do convênio visam assegurar que os valores
arrecadados sejam revertidos para a consecução do objeto ou recolhidos à conta do concedente.
JUSTIFICATIVA: Douto Conselheiro Relator, o Município de Paracuru-CE, embora seja um belo
município situado no litoral do Estado do Ceará, é um município de baixo porte financeiro, sendo que em
eventos dessa natureza é, no mínimo, razoável concluir que seria totalmente inviável se cobrar algum valor para
os munícipes ou visitantes participarem do evento. A bem da verdade, Exa., o evento era realizado em local
aberto ao público, v. g., as bandas se apresentavam em palco montado na praça pública
(https://www.youtube.com/watch?v=927SK0hC_Ec&feature=related). No caso, Exa., evidentemente, não houve
qualquer arrecadação com venda de ingressos, bens ou serviços, sendo a ‘10ª Feira das Comunidades de
Paracuru’ totalmente gratuito.
Análise da defesa pelo TCU: Apesar das afirmações de que é ‘razoável concluir que seria totalmente
inviável’ cobrar ingressos, não foram apresentados documentos capazes de sanar a irregularidade.
40.
Do acima exposto, verifica-se que persiste a falha financeira, visto que não foram apresentados
documentos de despesa e pagamento capazes de comprovar o nexo entre recursos federais e objeto do convênio
executado.
40.
Sendo assim, devem as alegações de defesa da Sra. Erica de Figueiredo Der Hovannessian
serem rejeitadas, mantendo-se as irregularidades constatadas e a sua responsabilidade pelos atos de gestão
inquinados e o débito ocorrido.
41.
Desse modo, tendo em vista as constatações consignadas na instrução de peça 60 e nas linhas
anteriores desta peça instrutiva (inclusive no parágrafo 10), que indicam a ocorrência de irregularidade
causadora de danos ao erário ocasionada pela Sra. Erica de Figueiredo Der Hovannessian, e não havendo nos
autos elementos que possam atestar a sua boa-fé, devem as contas dessa responsável serem julgadas irregulares,
sendo ela condenada ao débito descrito no item 10 supra, com fulcro nos termos dos artigos 1º, inciso I, 16,
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inciso III, alínea ‘c’, e 19, caput, da Lei 8.443/1992, com aplicação individual de multa proporcional ao débito,
fundamentada no art. 57 da Lei 8.443/1992.
42.
Cabe ressaltar que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva do TCU, conforme Acórdão
1.441/2016-Plenário, relatado pelo Exmo. Ministro Benjamim Zymler, que uniformizou a jurisprudência acerca
dessa questão, uma vez que os fatos ocorreram em 1/7/2010 e o prazo geral de prescrição é aquele indicado no
art. 205 do Código Civil, que é de 10 anos, podendo, portanto, ser aplicada multa à responsável, nos termos do
art. 57 da Lei 8.443/1992. Ademais, o ato que ordenou a citação (peça 62), de 22/5/2020, interrompeu a
prescrição.
CONCLUSÃO
43.
Inicialmente, devem as alegações de defesa da Sra. Erica de Figueiredo Der Hovannessian
serem rejeitadas, mantendo-se a irregularidade constatada e a sua responsabilidade pelos atos de gestão
inquinados e o débito ocorrido.
44.
Assim, tendo em vista as constatações consignadas na instrução de peça 60 e nas linhas
anteriores desta peça instrutiva, devem as contas da Sra. Erica de Figueiredo Der Hovannessian (CPF:
464.511.533-20) serem julgadas irregulares, sendo ela condenada ao débito descrito no item 10 supra, com
fulcro nos termos dos artigos 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea ‘c’, e 19, caput, da Lei 8.443/1992, com aplicação
individual de multa proporcional ao débito, fundamentada no art. 57, da Lei 8.443/1992.
45.
Registre-se que não foram evidenciados indicativos de boa-fé da responsável, fato que permite o
julgamento de mérito imediato.
46.
Ademais, a gradação da multa proposta acima deve considerar a gravidade dos fatos cometidos
pela responsável.
47.
Vale ressaltar que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva do TCU, conforme Acórdão
1.441/2016-Plenário, relatado pelo Exmo. Ministro Benjamim Zymler, que uniformizou a jurisprudência acerca
dessa questão, uma vez que os fatos ocorreram em 1/7/2010 e o prazo geral de prescrição é aquele indicado no
art. 205 do Código Civil, que é de 10 anos, podendo, portanto, ser aplicada multa à responsável, nos termos do
art. 57 da Lei 8.443/1992. Ademais, o ato que ordenou a citação (peça 62), de 22/5/2020, interrompeu a
prescrição.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
48.
Ante o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo:
48.1.
rejeitar as alegações de defesa da Sra. Erica de Figueiredo Der Hovannessian (CPF:
464.511.533-20);
48.2
com fundamento nos termos dos artigos 1º, inciso I, 16, inciso III, alínea ‘c’, e 19, caput, da Lei
8.443/1992, e com arts. 1º, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, julgar
irregulares suas contas, condenando-a ao pagamento da quantia abaixo especificada, com a fixação do prazo de
15 (quinze) dias para que comprove perante este Tribunal, em respeito ao artigo 214, inciso III, alínea ‘a’, do
Regimento Interno do TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada
monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do
recolhimento, abatendo-se na oportunidade a monta eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor:
Data
de
Valor
histórico
Identificador
da
ocorrência
(R$)
parcela
1/7/2010
180.400,00
D1
48.3
aplicar, com fundamento no artigo 57 da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 267 do Regimento Interno
do TCU, multa à Sra. Erica de Figueiredo Der Hovannessian (CPF: 464.511.533-20), fixando-lhe o prazo de 15
(quinze) dias, a partir da notificação, para que, nos termos do artigo 214, inciso III, alínea ‘a’, do Regimento
Interno do TCU, comprove perante este 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;
48.4
autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443, de 1992, a cobrança judicial
das dívidas, caso não atendidas às notificações;
48.5
autorizar, desde logo, o pagamento das dívidas mencionadas nos subitens anteriores, caso
solicitado, em até 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443, de 1992 c/c o art. 217
do Regimento Interno – TCU, de 2011, fixando ao devedor 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,
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os encargos legais devidos (débito: juros de mora e atualização monetária; multa: atualização monetária), na
forma prevista na legislação em vigor;
48.6
remeter cópia do acórdão que vier a ser prolatado pelo Tribunal, ao Procurador-Chefe da
Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do art. 209, § 7º, do Regimento Interno/TCU, para
ajuizamento das ações cabíveis, informando-lhe que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no
endereço http://www.tcu.gov.br/acordaos;
48.7
enviar cópia do Acórdão que vier a ser proferido ao Ministério da Cidadania 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.”

2.
O representante do MP/TCU (peça 75), procurador Rodrigo Medeiros de Lima, concordou
com a proposta da unidade instrutiva.
É o relatório.
Proposta de Deliberação
Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor de
Erica de Figueiredo Der Hovannessian, ex-prefeita de Paracuru/CE (gestão 2009-2012), em razão da
não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do convênio 00671/201015,
que tinha por objeto o instrumento descrito como “10ª Feira das Comunidades de Paracuru/CE”.
2.
O ajuste foi firmado no valor de R$ 188.000,00, sendo R$ 180.400,00 à conta do
concedente, integralmente transferidos, e R$ 7.600,00 referentes à contrapartida do convenente,
com vigência de 4/6/2010 a 1º/9/2010 e com término do prazo para apresentação da prestação
de contas fixado em 3/9/201016.
3.
Os documentos encaminhados pela responsável foram analisados pelo concedente, que os
considerou insuficientes para aprovar as contas17.
4.
A ex-prefeita foi notificada para que saneasse as irregularidades ou devolvesse os recursos
transferidos, no entanto, não houve sucesso na regularização, o que implicou na instauração da devida
tomada de contas especial.
5.
Em seu relatório, o tomador de contas18 apontou como motivo para a instauração da
tomada de contas especial e impugnação total das despesas e a não comprovação da regular aplicação
dos recursos repassados pela União e apontou débito de R$ 180.400,00 de responsabilidade da Sra.
Erica de Figueiredo Der Hovannessian.
6.
O relatório de auditoria da Controladoria-Geral da União19 chegou às mesmas conclusões.
Após serem emitidos o certificado de auditoria20, o parecer do dirigente de controle interno21 e o
pronunciamento ministerial22, o processo foi remetido a este Tribunal.
7.
Na instrução inicial, a Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial
(Secex-TCE) decidiu23 pela promoção de citação da Sra. Erica de Figueiredo Der Hovannessian em
razão de:
“Irregularidade 1: não comprovação da regular execução financeira do convênio.
(...)
Conduta: não apresentar documentos capazes de comprovar a regular execução financeira do ajuste.
15

Peça 6.
Peça 8.
17
Peças 29 e 32.
18
Peça 52.
19
Peça 54.
20
Peça 55.
21
Peça 56.
22
Peça 57.
23
Peças 60, 61 e 62.
16
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(...)
Irregularidade 2: não comprovação parcial da execução física do objeto do convênio.
(...)
Conduta: não apresentar imagens (fotografias ou filmagens) ou outros documentos que provassem a
execução de parte dos itens previstos no plano de trabalho (Banheiros químicos; Fechamento; Geradores de
Energia; Telões, projetores e seguranças) e pagos com recursos do convênio.”

8.
A responsável apresentou alegações de defesa24 nas quais refutou as possíveis
irregularidades relacionadas às execuções financeira e física do ajuste.
9.
A Secex-TCE, após analisar os argumentos apresentados, considerou que as
irregularidades não foram afastadas e propôs que as contas da responsável fossem julgadas irregulares,
permanecendo o débito apontado pelo tomador de contas especial, com a aplicação da sanção prevista
no art. 57 da Lei 8.443/1992.
10. O representante do MP/TCU, procurador Rodrigo Medeiros de Lima, endossou o
encaminhamento proposto25, sugerindo pequenas correções quanto à data do fato gerador do dano e
aos destinatários da comunicação da deliberação a ser proferida.
II
11. Concordo com a análise empreendida pela Secex-TCE, corroborada pelo representante do
MP/TCU, a qual adoto como fundamento para minhas razões de decidir, sem prejuízo de
complementar o exame com as considerações abaixo.
12. No que se refere à execução física do objeto, a responsável trouxe reportagem que atesta
que o evento foi realizado e teve público. No entanto, não foi levantada dúvida em relação a isso, e sim
quanto à falta de comprovação de que parte dos itens previstos no plano de trabalho, tais como
banheiros químicos, fechamento, geradores de energia, telões, projetores e seguranças foram pagos
com recursos do convênio.
13. Em relação à execução financeira, a unidade instrutiva identificou divergência de valores
entre os recursos previstos, no valor de R$ 188.000,00, e o valor da nota fiscal apresentada, que foi de
R$ 248.001,50.
14. O argumento apresentado pela defesa, de que os recursos foram complementados pelo
município e que, por equívoco administrativo, não foi exigido detalhamento dos serviços na nota
fiscal, não pode prosperar.
15. Devido a essa ausência de detalhamento, não é possível identificar o que, na realidade, foi
pago com recursos do convênio, o que quebra o nexo causal entre recursos transferidos e aplicados.
Além disso, não constam dos autos comprovantes bancários que indiquem o beneficiário dos
pagamentos, apenas uma comunicação26 endereçada ao gerente do Banco do Brasil, agência
Paracuru/CE, em 7/7/2010, para que fizesse transferência, via TED, ao contratado.
16. Conforme extrato bancário27, a movimentação financeira se deu por ordem bancária em
5/7/2010, data, portanto, incompatível com a comunicação, o que põe em dúvida sua autenticidade.
Destaco que esse tipo de comunicação não é documento hábil para comprovar a realização de
transferências bancárias.
17. Além disso, foram apresentados cheques que não se referem à conta específica do
convênio, o que comprova que o contratado recebeu por outras fontes, o que não foi especificado no
plano de trabalho apresentado28 e aprovado29 pelo Ministério do Turismo, no qual são destacados todos
os serviços a serem cobertos pelo ajuste.

24

Peças 66 a 70.
Peça 75.
26
Peça 22, p.1.
27
Peça 21.
28
Peça 2.
29
Peça 3.
25
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18. Por fim, destaco que o simples lançamento da informação detalhada no portal de
transparência municipal não é suficiente para a real comprovação.
19. Inexistindo elementos nos autos que permitam concluir pela correta aplicação dos recursos
transferidos no objeto do convênio, cabe o julgamento das contas da responsável como irregulares, sua
condenação pelo débito histórico no valor de R$ 180.400,00, e a aplicação da sanção prevista no art.
57 da Lei 8.443/1992, que não está prescrita, uma vez que o fato gerador do dano ocorreu em 5/7/2010
e a citação válida em 9/6/2020, menos de 10 anos, portanto.
Diante do exposto, manifesto-me pela aprovação do acórdão que ora submeto à apreciação deste
Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 5378/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 007.269/2020-0.
2. Grupo I – Classe II – Assunto: Tomada de Contas Especial.
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Ministério do Turismo (05.457.283/0001-19);
3.2. Responsável: Erica de Figueiredo Der Hovannessian (464.511.533-20).
4. Entidade: Município de Paracuru/CE.
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 (SecexTCE).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo
Ministério do Turismo, em desfavor de Erica de Figueiredo Der Hovannessian, em razão da não
comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do convênio 00671/2010, que
tinha por objeto o instrumento descrito como “10ª Feira das Comunidades de Paracuru/CE”.
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara,
ante as razões expostas pelo relator, em:
9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Erica de Figueiredo Der Hovannessian;
9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1º, I, e 16, III, “b” 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, II e III, e 214, III, do RI/TCU, as contas da
Sra. Erica de Figueiredo Der Hovannessian e condená-la 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 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
Original (R$)

180.400,00

Data
5/7/2010

9.3. aplicar à Sra. Erica de Figueiredo Der Hovannessian a multa prevista no art. 57 da Lei
8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), 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 Tesouro Nacional, atualizada
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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. em cumprimento ao disposto fundamento no § 3º do art. 16 da Lei 8.443/1992, encaminhar
cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Ceará, para adoção das medidas que
entender cabíveis.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5378-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira
(Relator).

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

WEDER DE OLIVEIRA
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral

GRUPO I – CLASSE V – Primeira Câmara
TC 007.583/2019-2
Natureza: Aposentadoria
Entidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia
Interessados: Darlene Figueiredo Borges Coelho (208.872.721-34); Deborah Medeiros Borges de
Camargo Costa (142.860.172-49); Delmira Maria Perin Correia (278.348.400-53); Denise Eugênia
Paulo da Silva (152.167.722-00); Dilcélia Heckmann Barbalho (642.551.669-00)
Representação legal: não há
SUMÁRIO: APOSENTADORIA. LEGALIDADE DE QUATRO ATOS. ART. 6º EC 41/2003.
REQUISITO TEMPORAL DE 20 ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO NO SERVIÇO PÚBLICO
PARA APOSENTADORIA NÃO ALCANÇADO. POSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO
ART. 40, §1º, INC. III, ‘A’, CFB/1988, EC 41/2003. ILEGALIDADE DE UM ATO. SÚMULA 106.
DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA.
Relatório
Em exame, 5 (cinco) atos de concessão inicial de aposentadoria emitidos pela Fundação
Universidade Federal de Rondônia.
2.
Reproduzo, com ajustes de forma, a instrução do auditor da Secretaria de Fiscalização de
Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip), (peça 10), que recebeu
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anuência do diretor da unidade especializada (peça 11), bem como manifestação de concordância do
mérito pelo MP/TCU, representado pela procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva (peça
12).
“(...) EXAME TÉCNICO
3.
Os atos deste processo foram avocados por determinação contida no Acórdão 2.536/2017-TCUPlenário, da lavra do Ministro-Relator Benjamin Zymler.
a) ato de Darlene de Figueiredo Borges Coelho
4.
A servidora Darlene Figueiredo Borges Coelho aposentou-se, em 6/11/2017, no cargo de
professor titular, com proventos integrais, com base no artigo 6º da Emenda Constitucional 41/2003 (peça 3, p.
1).
5.
O artigo 6º da Emenda Constitucional 41/2003 estabelece os seguintes requisitos para a
aposentadoria:
Art. 6º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da
Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda, o servidor da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço
público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão
à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei,
quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5º do art. 40 da Constituição
Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições:
I - sessenta anos de idade, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade, se mulher;
II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;
III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e
IV - dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria. (grifo
nosso).
6.
A servidora ingressou no serviço público em 9/7/1998 (peça 3, p. 1). Assim, a interessada
possui 19 anos, 4 meses e 4 dias de tempo efetivo no serviço público. Desta forma, não atende ao requisito do
inciso III do artigo 6º da Emenda Constitucional 41/2003, que exige 20 anos de efetivo exercício no serviço
público, estando ilegal o ato de aposentadoria em exame.
7.
A aposentadoria poderá prosperar com base no artigo 40, §1º, inciso III, alínea ‘a’, da
Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 41/2003, com proventos calculados pela
média das remunerações.
b) ato de Deborah Medeiros Borges de Camargo Costa
8.
A servidora Deborah Medeiros Borges de Camargo Costa aposentou-se, em 10/10/2013, no
cargo de professor, com proventos integrais, com base no artigo 3º da Emenda Constitucional 47/2005.
9.
Não foram detectadas irregularidades no ato de aposentadoria. Em consulta ao contracheque,
verifica-se que está regular o pagamento dos proventos (peça 3, p. 1-2). Desta forma, o ato de aposentadoria
pode ser apreciado pela legalidade.
c) ato de Delmira Maria Perin Correia
10.
A servidora Delmira Maria Perin Correia aposentou-se, em 7/3/2017, no cargo de assistente de
administração, com proventos integrais, com base no artigo 6º da Emenda Constitucional 41/2003.
11.
Não foram detectadas irregularidades na aposentadoria da interessada, que pode ser apreciada
pela legalidade (peça 3, p. 2).
d) ato de Denise Eugenia Paulo da Silva
12.
A servidora Denise Eugenia Paulo da Silva aposentou-se, em 1/6/2012, no cargo de professor,
com proventos integrais, com base no artigo 6º da Emenda Constitucional 41/2003 (peça 3, p. 2).
13.
Não foram detectadas irregularidades na aposentadoria da interessada, que pode ser apreciada
pela legalidade.
e) ato de Dilcelia Heckmann Barbalho
14.
A servidora Dilcelia Heckmann Barbalho aposentou-se, em 14/9/2015, no cargo de professor,
com proventos integrais, com base no artigo 6º da Emenda Constitucional 41/2003 (peça 3, p. 3).
15.
Não foram detectadas irregularidades na aposentadoria da interessada, que pode ser apreciada
pela legalidade.
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CONCLUSÃO
16.
Em razão do exposto e tendo em vista as análises realizadas nos atos de concessão inicial de
aposentadoria de Deborah Medeiros Borges de Camargo Costa, Delmira Maria Perin Correia, Denise Eugenia
Paulo da Silva e Dilcelia Heckmann Barbalho, esta Unidade Técnica considera que os atos em tela podem
receber a chancela de legalidade e o registro por esta Egrégia Corte.
17.
O ato de concessão inicial de aposentadoria de Darlene Figueiredo Borges Coelho está ilegal,
uma vez que a servidora não atende ao requisito do inciso III, do artigo 6º, da Emenda Constitucional 41/2003,
devendo ser negado o seu registro.
18.
Registre-se que a análise deste processo levou em conta os dispositivos da Resolução TCU
315/2020.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
19.
Ante o exposto, conforme o preceituado no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de
1.988; c/c os artigos. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei nº 8.443/1992, c/c os artigos 1º, inciso VIII, 260, §§ 1º e
2º, do Regimento Interno/TCU, e tomando por base as informações prestadas pelo órgão de controle interno e as
verificações feitas pela unidade técnica, na forma prevista no artigo 260, caput, do referido Regimento, propõese:
a) considerar legais e conceder o registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria de Deborah
Medeiros Borges de Camargo Costa (CPF: 142.860.172-49), Delmira Maria Perin Correia (CPF: 278.348.40053), Denise Eugenia Paulo da Silva (CPF: 152.167.722-00) e Dilcelia Heckmann Barbalho (CPF: 642.551.66900);
b) considerar ilegal e negar o registro do ato de concessão inicial de aposentadoria Darlene Figueiredo
Borges Coelho (CPF: 208.872.721-34);
c) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, nos termos da Súmula TCU
n. 106;
d) determinar à Fundação Universidade Federal de Rondônia, com fundamento no inciso I do art. 4º da
Resolução TCU 315/2020, que adote medidas para:
d.1) no prazo de quinze dias, fazer cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado por esta Corte
de Contas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262
do Regimento Interno/TCU;
d.2) esclarecer à servidora Darlene Figueiredo Borges Coelho que a aposentadoria poderá prosperar
com base no artigo 40, §1º, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda
Constitucional 41/2003, com proventos calculados pela média das remunerações;
d.3) no prazo de trinta dias, emitir novo ato, livre da irregularidade apontada, e o submeta ao TCU pelo
Sistema e-Pessoal, nos termos dos arts. 262, § 2º, do Regimento Interno desta Corte e 19, § 3º, da Instrução
Normativa TCU 78/2018;
d.4) dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a
de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da
devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos; e
d.5) encaminhar ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão, documento
apto a comprovar que a interessada tomou conhecimento do acórdão.”

É o relatório.

Proposta de Deliberação
Trata-se de 5 (cinco) atos de concessão inicial de aposentadoria emitidos pela Fundação
Universidade Federal de Rondônia.
2.
A Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de
Benefícios Sociais (Sefip) constatou que a Sra. Darlene Figueiredo Borges Coelho possuía, à época de
vigência de sua aposentadoria, 19 anos, 4 meses e 4 dias de tempo efetivo no serviço público, e desta
forma, não atendia “ao requisito do inciso III do artigo 6º da Emenda Constitucional 41/2003, que
exige 20 anos de efetivo exercício no serviço público”, assim propôs a ilegalidade de seu ato
(10499202-04-2018-000001-0, peça 4).
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3.
Nada obstante, ponderou que a referida “aposentadoria poderá prosperar com base no
artigo 40, §1º, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda
Constitucional 41/2003, com proventos calculados pela média das remunerações” (peça 10, p. 2).
4.
Para os atos de Deborah Medeiros Borges de Camargo Costa (10499202-04-2013-0000334, peça 5), Delmira Maria Perin Correia (10499202-04-2017-000017-3, peça 6), Denise Eugenia Paulo
da Silva (10499202-04-2012-000021-8, peça 7) e Dilcélia Heckmann Barbalho (10499202-04-2015000016-0, peça 8), a Sefip propõe a legalidade e registros dos atos.
5.
O MP/TCU, representado pela procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva, anuiu
às propostas da Sefip.
6.
Acolho as análises empreendidas pela unidade instrutiva especializada, que contou com a
anuência do Ministério Público de Contas, as quais incorporo às minhas razões de decidir.
7.
Os atos acostados às peças 5 a 8 devem ser considerados legais e determinados os
respectivos registros.
8.
A aposentadoria da Sra. Darlene Figueiredo Borges Coelho fundamentou-se no art. 6º da
EC 41/2003 (quadro “descrição dos fundamentos legais da aposentadoria/alteração”, código “1-10663-5 CF, Emenda Constitucional nº 41, de 19.12.2003, art. 6º. incisos I a IV”, peça 4, p. 1), o qual
requisita para inatividade:
“I - sessenta anos de idade, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade, se mulher;
II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;
III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e
IV - dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria.”

9.
Bem se vê que a interessada preencheu os requisitos acima exigidos, com exceção do
previsto no art. 6º, III, de 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público, como demonstrado
pela Sefip.
10. Nessas condições, o ato deve ser considerado ilegal, restando à interessada, como sugerido
pela unidade instrutiva especializada, com anuência do MP/TCU, a opção em manter-se aposentada
com proventos calculados pela média das remunerações, tendo como fundamento o artigo 40, §1º, III,
“a”, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 41/2003.
11. Uma vez que os atos foram enviados a esta Corte de Contas há menos de 5 (cinco) anos,
podem ser apreciados sem a necessidade de prévia oitiva dos interessados, nos termos do acórdão
587/2011-TCU- Plenário.
Diante do exposto, manifesto-me pela aprovação do acórdão que ora submeto à apreciação deste
Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 5379/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 007.583/2019-2.
2. Grupo I – Classe V – Assunto: Aposentadoria.
3. Interessados: Darlene Figueiredo Borges Coelho (208.872.721-34); Deborah Medeiros Borges
de Camargo Costa (142.860.172-49); Delmira Maria Perin Correia (278.348.400-53); Denise Eugênia
Paulo da Silva (152.167.722-00); Dilcélia Heckmann Barbalho (642.551.669-00).
4. Entidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia.
5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e
de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoriaa pela Fundação
Universidade Federal de Rondônia.
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 legais os atos de aposentadoria de Deborah Medeiros Borges de Camargo Costa
(10499202-04-2013-000033-4, peça 5), Delmira Maria Perin Correia (10499202-04-2017-000017-3,
peça 6), Denise Eugenia Paulo da Silva (10499202-04-2012-000021-8, peça 7) e Dilcélia Heckmann
Barbalho (10499202-04-2015-000016-0, peça 8) e conceder-lhes registro, nos termos do § 1º do art.
260 do RI/TCU;
9.2. considerar ilegal o ato de aposentadoria da Sra. Darlene Figueiredo Borges Coelho
(10499202-04-2018-000001-0, peça 4), recusando-lhe o registro, nos termos do § 1º do art. 260 do
RI/TCU;
9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boa-fé pela
Sra. Darlene Figueiredo Borges Coelho, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal;
9.4. determinar à Fundação Universidade Federal de Rondônia que:
9.4.1. suspenda, no prazo de 15 (quinze) dias, todo e qualquer pagamento concernente ao ato
impugnado no item 9.2., comunicando a este Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts.
262, caput, do RI/TCU, e 8º, caput, da Resolução TCU 206/2007;
9.4.2. esclareça à Sra. Darlene Figueiredo Borges Coelho que sua aposentadoria poderá
prosperar com proventos calculados pela média das remunerações, tendo como fundamento o artigo
40, §1º, III, “a”, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 41/2003;
9.4.3. cadastre novo ato de concessão de aposentadoria à Sra. Darlene Figueiredo Borges Coelho
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 do art. 19, § 3º, da Instrução Normativa
TCU 78/2018;
9.4.4. 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;
9.5. encerrar e arquivar os presentes autos.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5379-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira
(Relator).

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

WEDER DE OLIVEIRA
Relator

Fui presente:
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(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral

GRUPO I – CLASSE V – Primeira Câmara
TC 007.589/2019-0
Natureza: Aposentadoria
Entidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia
Interessados: Ildebrando Genuíno Borba (035.779.962-34); Iolanda Teles Sales (022.919.32268); Iracema Aires de Lima (084.572.632-34); Ivete de Aquino Freire (084.531.602-87); Jacintha dos
Santos (203.242.192-53)
Representação legal: não há
SUMÁRIO: APOSENTADORIA. LEGALIDADE DE TRÊS ATOS. NÃO PREENCHIMENTO
DADOS E CAMPOS NO ATO RELATIVOS À FUNDAMNETAÇÃO LEGAL E
DISCRIMINAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO, INÉPCIA DE UM ATO. CÔMPUTO DE TEMPO
DE SERVIÇO MEDIANTE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. ILEGALIDADE DE UM ATO. SÚMULA
106. DETERMINAÇÕES. COMUNICAÇÕES.
Relatório
Em exame, 5 (cinco) atos de concessão inicial de aposentadoria emitidos pela Fundação
Universidade Federal de Rondônia.
2.
Reproduzo, com ajustes de forma, a instrução do auditor da Secretaria de Fiscalização de
Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip), (peça 10), que
recebeu anuência do diretor da unidade especializada (peça 11) e manifestação de concordância
do MP/TCU, representado pelo procurador Júlio Marcelo de Oliveira (peça 12).
“(...) EXAME TÉCNICO
3.
Os presentes atos foram avocados por determinação contida no Acórdão 2536/2017-TCUPlenário, da lavra do Ministro Benjamin Zymler.
4.
Os servidores Ildebrando Genuino Borba, Ivete de Aquino Freire e Jacintha dos Santos,
aposentaram-se voluntariamente, com proventos integrais, com base no art. 3º da E.C. 47/2005. Não se
vislumbrou qualquer irregularidade nos referidos atos (peça 3).
5.
Ressalta-se que a servidora Jacintha dos Santos possui 3 anos de licença sem remuneração,
tendo o Gestor de Pessoal informado que houve o recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias.
6.
No ato de Iracema Aires de Lima não foi registrado o fundamento legal da aposentadoria e nem
preenchido o quadro de Discriminação dos Tempos de Serviço e Averbações. Em consulta ao Sistema Siape,
verifica-se que a inativa se aposentou pelo artigo 3º da Emenda Constitucional 47/2005 (peça 3, p. 2). No
entanto, o fato de não ter sido preenchido no ato de aposentadoria os tempos averbados pela inativa,
impossibilita a análise do ato. Desta forma, entende-se que o ato deve ser considerado prejudicado por inépcia,
determinando-se à Unidade Jurisdicionada o cadastramento de novo ato de aposentadoria, pelo sistema ePessoal, com todos os campos devidamente preenchidos.
7.
No ato de aposentadoria, consta que a servidora Iolanda Teles Sales se aposentou
voluntariamente, com proventos integrais, com base no art. 40, §1º, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição
Federal com a redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998. No entanto, no sistema Siape o fundamento
legal correto é o artigo 8º, incisos I, II e III da Emenda Constitucional 20/1998 (peça 3, p. 1).
8 No ato de aposentadoria da Sra. Iolanda Teles Sales, em ‘Dados da Concessão’, constou no tempo de
serviço para a aposentadoria 31 anos, 4 meses e 22 dias. Porém, no quadro de Discriminação dos Tempos de
Serviço e Averbações tem-se o total de apenas 29 anos, 4 meses e 3 dias, tempo este insuficiente para a
aposentadoria com proventos integrais.
9.
Ademais, verificou-se que foi averbado l ano, 8 meses e 1 dia de tempo obtido através de
justificação judicial. O Tribunal na Súmula TCU 107, Ministro-Relator Octávio Gallotti, admite a justificação
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judicial, como prova de tempo de serviço, tão somente em caráter subsidiário ou complementar a começo
razoável de prova por escrito e desde que evidenciada a impossibilidade de obtenção de certidão expedida pelos
órgãos próprios, à vista dos assentamentos individuais do servidor e da respectiva ficha financeira.
10.
Diante do exposto, o ato da Sra. Iolanda Teles Sales está ilegal, pois a servidora não possui
tempo de serviço suficiente para a aposentadoria com proventos integrais. A aposentadoria poderá prosperar
com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, com base no §1º, incisos I, ‘a’ e ‘b’, e II, do artigo 8º da
Emenda Constitucional 20/1998.
CONCLUSÃO
11.
Em razão do exposto, esta Unidade Técnica propõe: a) a legalidade dos atos de Ildebrando
Genuino Borba, Ivete de Aquino Freire e Jacintha dos Santos; b) a ilegalidade e recusa de registro do ato de
Iolanda Teles Sales; e, que seja considerado prejudicado por inépcia, o ato de aposentadoria de Iracema Aires de
Lima.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
12.
Ante o exposto, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e
39, inciso II, da Lei n. 8.443/1992 e 260, §§ 1o, 2º e 5º e 6º, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da
União, propõe-se:
a) considerar prejudicado por inépcia o ato de concessão inicial de aposentadoria de Iracema Aires de
Lima (CPF: 084.572.632-34);
b) considerar legais e conceder o registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria de Ildebrando
Genuino Borba (CPF: 035.779.962-34), Ivete de Aquino Freire (CPF: 084.531.602-87) e Jacintha dos Santos
(CPF: 203.242.192-53);
c) considerar ilegal e negar o registro do ato de concessão inicial de aposentadoria de Iolanda Teles Sales
(CPF: 022.919.322-68);
c.1) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, nos termos da Súmula
TCU n. 106;
d) determinar à Fundação Universidade Federal de Rondônia que adote medidas para que:
d.1) no prazo de quinze dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado por esta Corte,
sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do
Regimento Interno/TCU;
d.2) esclareça à Sra. Iolanda Teles Sales, que a aposentadoria poderá prosperar com proventos
proporcionais ao tempo de contribuição, com base no §1º, incisos I, ‘a’ e ‘b’, e II, do artigo 8º da Emenda
Constitucional 20/1998.
d.3) no tocante às servidoras Iolanda Teles Sales e Iracema Aires de Lima, emita, no prazo de trinta
dias, novos atos, livre das irregularidades apontadas, e os submeta ao TCU pelo Sistema e-Pessoal, nos termos
dos arts. 262, § 2º, do Regimento Interno desta Corte e 19, § 3º, da Instrução Normativa TCU 78/2008;
d.4) dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação à interessada,
alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a
exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam
providos; e
d.5) encaminhar ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão,
documento apto a comprovar que a interessada tomou conhecimento do acórdão.”

É o relatório.
Proposta de Deliberação
Trata-se de 5 (cinco) atos de concessão inicial de aposentadoria emitidos pela Fundação
Universidade Federal de Rondônia.
2.
A Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de
Benefícios Sociais (Sefip) constatou que “não foi registrado o fundamento legal da
aposentadoria e nem preenchido o quadro de Discriminação dos Tempos de Serviço e
Averbações” do ato da Sra. Iracema Aires de Lima (10499202-04-2011-000006-1, peça 6), o
que impede sua análise, entendendo que “deve ser considerado prejudicado por inépcia”, com
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determinação à unidade de origem que cadastre “novo ato de aposentadoria, pelo sistema ePessoal, com todos os campos devidamente preenchidos”.
3.
No tocante ao ato da Sra. Iolanda Teles Sales, aposentada com proventos integrais
(10499202-04-2002-000009-4, peça 5), a Sefip identificou diferença entre o tempo de serviço
informado no quadro “Dados da Concessão” (31 anos, 4 meses e 22 dias) e o quadro “discriminação
dos tempos de serviço e averbações” (29 anos, 4 meses e 3 dias), este último sendo insuficiente para a
aposentadoria com proventos integrais.
4.
A Sefip ressaltou “que foi averbado l ano, 8 meses e 1 dia de tempo obtido através de
justificação judicial”, o que contraria a Súmula TCU 107, a qual “admite a justificação judicial, como
prova de tempo de serviço, tão somente em caráter subsidiário ou complementar a começo razoável de
prova por escrito e desde que evidenciada a impossibilidade de obtenção de certidão expedida pelos
órgãos próprios, à vista dos assentamentos individuais do servidor e da respectiva ficha financeira”.
5.
Identificou, também, que o fundamento legal utilizado para a aposentadoria da Sra. Iolanda
Teles Sales foi “o art. 40, §1º, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal com a redação dada pela
Emenda Constitucional 20/1998. No entanto, no sistema Siape o fundamento legal correto é o artigo
8º, incisos I, II e III da Emenda Constitucional 20/1998 (peça 3, p. 1)”.
6.
Por essas irregularidades, a unidade instrutiva pugna pela ilegalidade do ato de
aposentadoria da Sra. Sra. Iolanda Teles Sales (10499202-04-2002-000009-4, peça 5).
7.
Para os atos de Ildebrando Genuíno Borba (10499202-04-2013-000036-9, peça 4), Ivete de
Aquino Freire (10499202-04-2014-000030-2, peça 7) e Jacintha dos Santos (10499202-04-2016000003-0, peça 8), a Sefip propõe a legalidade e registros dos atos.
8.
O Ministério Público de Contas (MP/TCU), representado pelo procurador Júlio Marcelo de
Oliveira, anuiu às propostas da Sefip.
9.
Acolho as análises empreendidas pela unidade instrutiva especializada, que contou com a
anuência do MP/TCU, as quais incorporo às minhas razões de decidir.
10. Os atos acostados às peças 4, 7 e 8 devem ser considerados legais e determinado seu
registro.
11. Diante das falhas de preenchimento, deve ser considerado prejudicado por inépcia o exame
de mérito do ato da Sra. Iracema Aires de Lima (peça 6), fazendo-se a determinação sugerida de
cadastramento de novo ato, devidamente preenchido.
12. A Súmula 107 deste Tribunal considera ilegal a averbação de tempo de serviço para fins de
aposentadoria no serviço público apenas com base em justificação judicial, sem a devida comprovação
do recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias.
13. Ademais, a Sefip evidenciou discrepâncias tanto entre os dados de tempos de serviço
informados no ato de aposentadoria da Sra. Iolanda Teles Sales, quanto entre a fundamentação legal da
aposentadoria constante do ato e a constante do sistema de administração de pessoal (Siape).
14. Nessas circunstâncias, o ato da Sra. Iolanda Teles Sales (peça 5) deve ser considerado
ilegal, sendo necessário comunicar à interessada que sua aposentadoria “poderá prosperar com
proventos proporcionais ao tempo de contribuição, com base no §1º, incisos I, “a” e “b”, e II, do artigo
8º da Emenda Constitucional 20/1998”, como sugerido pela Sefip.
20. Uma vez que os atos foram enviados a esta Corte de Contas há menos de 5 (cinco) anos,
podem ser apreciados sem a necessidade de prévia oitiva dos interessados, nos termos do acórdão
587/2011-TCU- Plenário.
Diante do exposto, manifesto-me pela aprovação do acórdão que ora submeto à apreciação deste
Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 5380/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 007.589/2019-0.
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2. Grupo I – Classe V – Assunto: Aposentadoria.
3. Interessados: Ildebrando Genuíno Borba (035.779.962-34); Iolanda Teles Sales (022.919.32268); Iracema Aires de Lima (084.572.632-34); Ivete de Aquino Freire (084.531.602-87); Jacintha dos
Santos (203.242.192-53).
4. Entidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia.
5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e
de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria pela Fundação
Universidade Federal de Rondônia.
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 legais os atos de aposentadoria de Ildebrando Genuíno Borba (10499202-042013-000036-9, peça 4), Ivete de Aquino Freire (10499202-04-2014-000030-2, peça 7) e Jacintha dos
Santos (10499202-04-2016-000003-0, peça 8) e conceder-lhes o registro, nos termos do § 1º do art.
260 do RI/TCU;
9.2. considerar prejudicado por inépcia o exame do ato de aposentadoria da Sra. Iracema Aires
de Lima (10499202-04-2011-000006-1, peça 6), com fulcro no § 6º do art. 260 do RI/TCU;
9.3. considerar ilegal o ato de aposentadoria da Sra. Iolanda Teles Sales (10499202-04-2002000009-4, peça 5), recusando-lhe o registro, nos termos do § 1º do art. 260 do RI/TCU;
9.4. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boa-fé pela
Sra. Iolanda Teles Sales, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal;
9.5. determinar à Fundação Universidade Federal de Rondônia que:
9.5.1. suspenda, no prazo de 15 (quinze) dias, todo e qualquer pagamento concernente ao ato
impugnado no item 9.3., comunicando a este Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts.
262, caput, do RI/TCU, e 8º, caput, da Resolução TCU 206/2007;
9.5.2. esclareça à Sra. Iolanda Teles Sales que sua aposentadoria poderá prosperar com proventos
proporcionais ao tempo de contribuição, com base no §1º, I, “a” e “b”, e II, do artigo 8º da Emenda
Constitucional 20/1998;
9.5.3. cadastre novos atos de concessão de aposentadoria às Sras. Iolanda Teles Sales e Iracema
Aires de Lima livres 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 do art. 19, § 3º, da
Instrução Normativa TCU 78/2018;
9.5.4. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas, alertando-as de que o efeito
suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não as 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;
9.6. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5380-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
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13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira
(Relator).

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

WEDER DE OLIVEIRA
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral

GRUPO I – CLASSE V – Primeira Câmara
TC 008.988/2020-0
Natureza: Aposentadoria
Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região/PE (TRT-6)
Interessada: Maria de Fátima Gomes de Santana (373.251.754-34)
Representação legal: não há
SUMÁRIO: APOSENTADORIA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: EC 47/2005, SOMA DA
IDADE E DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. VANTAGEM IRREGULAR DENOMINADA
“OPÇÃO”. ACÓRDÃOS 1599/2019-TCU-PLENÁRIO E 565/2021-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 DE QUINTOS DE FUNÇÕES
COMISSIONADAS EXERCIDAS POSTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI 9.624/1998.
ADEQUAÇÃO À MODULAÇÃO DO STF NO RE 638.115/CE. ILEGALIDADE DO ATO.
SÚMULA 106. DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA.
Relatório
Em exame, ato de concessão inicial de aposentadoria à Sra. Maria de Fátima Gomes de Santana,
emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região/PE (TRT-6).
2.
Reproduzo, com ajustes de forma, a instrução do auditor da Secretaria de Fiscalização de
Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip), (peça 4), que
recebeu anuência do diretor da unidade especializada (peça 5):
“(...) 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.
Na vigência da aposentadoria, a interessada possuía 50 anos de idade e 33 anos de contribuição.
Nesse caso, constata-se que a interessada não implementou os requisitos do fundamento legal, visto que não
possuía idade/tempo de contribuição suficiente, devendo o ato ser apreciado pela ilegalidade nesse aspecto.
5.
Analisando os fundamentos legais vigentes à época de sua aposentadoria, a interessada somente
conseguiria se aposentar com base no art. 2º da EC 41/2003, cujos proventos se darão com base na média das
remunerações utilizadas como base para as contribuições.
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6.
Caso a interessada queira algum fundamento de aposentadoria que lhe garante paridade e
integralidade, resta-lhe retornar à atividade e cumprir outro fundamento vigente após a EC 103/2019.
7.
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 merecem atenção especial.
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.
...........
Art. 11. A vantagem de que trata esta Lei integra os proventos de aposentadoria e pensões.
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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 589/2005 –
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).
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.
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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 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)
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 1.286/2008TCU-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’;
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29.
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.
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, assim como pela falta de incidência de contribuição
previdenciária na 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.
33.
A possibilidade de incorporação da vantagem denominada ‘quintos’ foi instituída com a Lei
6.732/1979.
34.
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.
35.
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.
36.
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.
37.
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.
38.
Com o advento da Lei 8.112/1990, por meio do seu artigo 62, § 2º, introduziu novo
disciplinamento ao assunto.
39.
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.
40.
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’.
41.
Entretanto, essa vantagem foi extinta e restabelecida por diversas vezes, como demonstra o
breve histórico abaixo apresentado.
42.
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.
43.
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).
44.
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.
44.
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’.
46.
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.
47.
No âmbito deste Tribunal, foi editado o Acórdão 2.248/2005 – TCU – Plenário (MinistroRelator 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.
48.
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’.
49.
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.
50.
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.
51.
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.
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52.
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.
53.
Em recente julgamento, no supramencionado RE 638.115/CE, cujo resultado final foi
proclamado em 18/12/2019, o STF deu provimento a Embargos de Declaração, onde foi proferida a seguinte
decisão:
‘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’.
54.
Em razão disso, mesmo afrontando a tese da repercussão geral, o STF permitiu a continuidade
do pagamento dos quintos incorporados no período de 8/4/1998 a 4/9/2001. Todavia, no que diz respeito às
parcelas amparadas com base em decisão judicial não transitada em julgado ou decisão administrativa, deverá
ser promovida sua absorção por quaisquer reajustes futuros.
55.
Passa-se, a partir desse momento, à análise do ato em destaque:
55.1
No que diz respeito à vantagem de quintos, a despeito de haver incorporações após o advento da
Lei 9.624/1998, o que impediria a legalidade do ato nesse aspecto, o pagamento está amparado pela decisão do
STF supramencionada.
55.2
A despeito de o TCU não está diretamente submetido ao que foi decidido pelo Poder Judiciário,
entende-se que deve ser respeitado as decisões do STF fixadas em regime de repercussão geral, uma vez que
este Tribunal pode se autovincular ao precedente adotado pela Corte Maior. A respeito disso, trago aos autos
trecho do voto do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer proferido no âmbito do Acórdão 442/2020 – TCU – 2ª
Câmara, com argumentos para que este Tribunal se alinhe a essa decisão do STF supramencionada:
‘31. Registro que o TCU, apesar de não estar diretamente submetido à processualística delineada no
ordenamento jurídico para o Poder Judiciário, deve respeitar as decisões do STF fixadas em regime de
repercussão geral, uma vez que esta Casa de Contas pode se autovincular ao precedente adotado pela àquela
Corte Maior.
32. Essa autovinculação reduz ‘incertezas’ e ‘discricionariedades’ no julgamento da matéria, com as
seguintes benesses que destaco, sem a pretensão de ser exaustivo: a) evita disparidade de entendimentos acerca
de um mesmo assunto; b) reduz o risco de litígios, haja vista a grande possibilidade de os interessados
impetrarem mandamus no STF, ante o assentamento da questão naquele Pretório Excelso; c) elimina dúvida do
jurisdicionado e notadamente dos órgãos e entidades que administram recursos humanos e concedem
aposentadoria, porquanto o tema receberia tratamento uníssono tanto pelo Poder Judiciário quanto pelo TCU; d)
acelera a capacidade de resposta desta Corte de Contas em processos que tratam do assunto; e) faz deferência ao
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princípio da isonomia e da proteção da confiança legítima, vertente subjetiva da segurança jurídica; f) observa o
art. 926 do CPC ao dispor que ‘os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e
coerente’, de aplicação subsidiária aos processos de contas, por força do que dispõe o art. 298 do RI/TCU; g)
evita revisão de ofício por parte desta Casa de Contas.
33. De ressaltar que o texto legal do art. 926 do CPC não pode ser interpretado de forma reducionista,
fechada e em descompasso com a coesão e a coerência no direito. A exegese desaconselhável seria aquela em
que esta Corte, por hipótese, deveria ‘manter a sua própria’ jurisprudência, a qualquer custo, ‘estável, íntegra e
coerente’, sem observar o que decide uma Corte de vértice como o Supremo. Essa linha de raciocínio vai na
contramão da estabilidade, da integralidade e da coerência, objetivos definidos pelo legislador.
34. Ao revés, creio que a interpretação do dispositivo legal (art. 926 do CPC) deve privilegiar a exegese
que confere ‘unidade ao direito’, como algo imprescindível para coerência da ordem jurídica, sem a qual não há
segurança jurídica tampouco possibilidade de igualdade no e pelo direito.
35. Explica Luiz Guilherme Marinoni que a unidade do direito ‘reflete a coerência da ordem jurídica,
viabilizando a previsibilidade e o tratamento uniforme de casos similares.’ (MARINONI, Luiz Guilherme. A
ética dos precedentes – justificativa do novo CPC, São Paulo: RT, 2016, 2ª ed., p. 105).
36. Quanto à coerência e à integridade no direito, Lenio Streck esclarece: ‘(...) haverá coerência se os
mesmos preceitos e princípios que foram aplicados nas decisões o forem para os casos idênticos; mais do que
isto, estará assegurada a integridade do direito a partir da força normativa da Constituição. A coerência assegura
a igualdade, isto é, que os diversos casos terão a igual consideração por parte do Poder Judiciário. Isso somente
pode ser alcançado através de um holismo interpretativo, constituído a partir de uma circularidade hermenêutica.
Já a integridade é duplamente composta, conforme Dworkin: um princípio legislativo, que pede aos legisladores
que tentem tornar o conjunto de leis moralmente coerente, e um princípio jurisdicional, que demanda que a lei,
tanto quanto possível, seja vista como coerente nesse sentido. A integridade exige que os juízes construam seus
argumentos de forma integrada ao conjunto do direito, constituindo uma garantia contra arbitrariedades
interpretativas; coloca efetivos freios, através dessas comunidades de princípios, às atitudes solipsistasvoluntaristas. A integridade é antitética ao voluntarismo, do ativismo e da discricionariedade. Água e azeite.’
(STRECK, Lenio. Novo CPC terá mecanismos para combater decisionismos e arbitrariedades?, disponível em:).
37. Dessa forma, para cumprir os comandos da estabilidade, da integridade e da coerência, consoante a
previsão do CPC (art. 926), esta Corte de Contas deve observar as decisões da Suprema Corte em Recurso
Extraordinário com repercussão geral julgada, em deferência à ‘unidade ao direito’ e à segurança jurídica,
mediante exercício de autovinculação, conforme mencionei acima’.
55.3
Constata-se também que o Acórdão 501/2020 – TCU – 1ª Câmara (Ministro-Relator Weder de
Oliveira) foi no mesmo sentido de se alinhar à decisão do STF supramencionada.
55.4
Assim, no caso concreto, por se tratar de decisão administrativa, entende-se deve ser
determinado ao Gestor de Pessoal que promova o destaque da(s) parcela(s) de quintos incorporada(s) com
amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001 e transforme-a(s) em ‘Parcela
Compensatória’ a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE
638.115/CE.
55.5
Sobre a vantagem de ‘opção’, entende-se que sua concessão foi indevida, visto que
proporcionou acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação a última remuneração, assim como em
virtude de não haver incidência de contribuição previdenciária na atividade, resultando em descumprimento do
disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
20/1998.
56.
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.
57.
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 587/2011TCU-Plenário.
CONCLUSÃO
58.
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) concessão 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 da atividade, assim como em virtude de não haver incidência de contribuição previdenciária na
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atividade, resultando em descumprimento do disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com
redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998;
b) concessão da vantagem de quintos em razão do exercício de funções comissionadas após o advento
da Lei 9.624/1998;
c) não implemento dos requisitos do fundamento concessório da aposentadoria, visto que a interessada
não possuía idade/tempo de contribuição suficiente.
59.
Em razão do que foi decidido pelo STF no RE 638.115/CE, será proposta determinação ao
Gestor de Pessoal que promova o destaque da(s) parcela(s) de quintos incorporada(s) com amparo em funções
comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001 e transforme-a(s) em ‘Parcela Compensatória’ a ser
absorvida por quaisquer reajustes futuros.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
60.
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) faça cessar, com base no art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU, c/c art. 19, inciso II, da IN
TCU 78/2018, o pagamento da vantagem de opção que trata o art. 2º da Lei 8.911/1994 (c/c art. 18, § 2º, da Lei
13.316/2016), no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a
autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária;
c.2) promova o destaque da(s) parcela(s) de quintos incorporada(s) com amparo em funções
comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001 e transforme-a(s) em ‘Parcela Compensatória’ a ser
absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE;
c.3) oriente a Senhora MARIA DE FATIMA GOMES DE SANTANA que ela poderá escolher uma das
seguintes opções:
1) manter-se aposentada com fundamento no art. 2º da EC 41/2003, cujos proventos se darão com base na
média das remunerações utilizadas como base para as contribuições. Nesse caso, a Unidade Jurisdicionada
deverá emitir novo ato e submeter a registro do TCU;
2) retornar à atividade e implementar os requisitos de outro fundamento concessório vigente que lhe
garante paridade e integralidade dos proventos;
c.4) 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.5) 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.”

3.
O MP/TCU, representado pelo procurador Júlio Marcelo de Oliveira, dissente da unidade
especializada, nos seguintes termos (peça 6):
“(...) A Secretaria de Fiscalização de Pessoal considera ilegal o ato, em razão de diversas irregularidades:
1 - concessão 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 da
atividade, assim como em virtude de não haver incidência de contribuição previdenciária na atividade,
resultando em descumprimento do disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada
pela Emenda Constitucional 20/1998;
2 - concessão da vantagem de quintos em razão do exercício de funções comissionadas após o advento da
Lei 9.624/1998;
3 - não implemento dos requisitos do fundamento concessório da aposentadoria, visto que a interessada
não possuía idade/tempo de contribuição suficiente.
Em decorrência da falha elencada no item 3 acima, a unidade técnica sugere formular as seguintes
orientações à interessada:
c) determinar à Unidade Jurisdicionada que:
(...)
c.3) oriente a Senhora MARIA DE FATIMA GOMES DE SANTANA que ela poderá escolher uma das
seguintes opções:
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1) manter-se aposentada com fundamento no art. 2º da EC 41/2003, cujos proventos se darão com base na
média das remunerações utilizadas como base para as contribuições. Nesse caso, a Unidade Jurisdicionada
deverá emitir novo ato e submeter a registro do TCU;
2) retornar à atividade e implementar os requisitos de outro fundamento concessório vigente que lhe
garante paridade e integralidade dos proventos;
De acordo com essa proposta, a Sefip entende que a servidora somente pode se manter na inatividade,
caso opte pelo art. 2º da EC 41/2003.
A Emenda Constitucional 103/2019 dispõe, em seu art. 3º, que a aposentadoria dos servidores, com base
na legislação anterior, será assegurada a qualquer tempo, desde que cumpridos os requisitos para obtenção desse
benefício até a entrada em vigor da supracitada emenda:
Art. 3º A concessão de aposentadoria ao servidor público federal vinculado a regime próprio de
previdência social e ao segurado do Regime Geral de Previdência Social e de pensão por morte aos respectivos
dependentes será assegurada, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos os requisitos para obtenção
desses benefícios até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, observados os critérios da
legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos para a concessão da aposentadoria ou da pensão
por morte.
No caso concreto, a interessada completou 52 anos de idade em 23/4/2017. Com isso, o requisito
correspondente à soma da idade (52) com o tempo de contribuição (33) foi atingido antes da entrada em vigor
da EC 103/2019.
Portanto, há viabilidade de outra concessão com fundamento no art. 3º da EC 47/2005, c/c o art. 3º da EC
103/2019, após o saneamento das irregularidades observadas nos proventos, com data de vigência posterior à de
publicação da EC 103/2019.
O ato em apreço foi encaminhado pelo controle interno em 25/10/2017, de modo que não houve o
decurso do prazo de cinco anos previsto pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do RE 636.553, para a
apreciação de atos de natureza complexa, por parte do Tribunal de Contas da União.
Ante o exposto, o Ministério Público de Contas manifesta-se, no mérito, de acordo com a proposta da
Secretaria de Fiscalização de Pessoal, e sugere, contudo, desconsiderar o subitem c.3 e esclarecer à autoridade
administrativa responsável que poderá emitir novo ato em favor de Maria de Fátima Gomes de Santana (peça 2),
nos termos do § 2º do art. 262 do Regimento Interno/TCU, escoimado das irregularidades verificadas nos
proventos.”

É o relatório.
Proposta de Deliberação
Trata-se de ato de concessão inicial de aposentadoria à Sra. Maria de Fátima Gomes de Santana,
emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região/PE (TRT-6).
2.
A Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de
Benefícios Sociais (Sefip) identificou nos proventos da ex-servidora o pagamento da vantagem
denominada “opção” e a incorporação de “quintos” por funções exercidas em períodos
posteriores a 8/4/1998.
3.
Ademais, aduziu que a interessada, aposentada com fundamento no art. 3º da Emenda
Constitucional 47/2005, possuía 50 anos de idade e 33 anos de contribuição, ou seja, que não havia
implementado “os requisitos do fundamento legal, visto que não possuía idade/tempo de contribuição
suficiente”.
4.
Assim, propõe a ilegalidade do ato em razão da vantagem “opção” e da falta de requisitos
para fundamentação da aposentadoria, bem como a determinação ao órgão de origem para que
transforme a rubrica referente aos “quintos” em “‘Parcela Compensatória’ a ser absorvida por
quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE”.
5.
Sugere, também, que seja orientado à interessada que pode manter-se aposentada com
proventos calculados pela média das remunerações utilizadas como base para as contribuições (art. 2º
da EC 41/2003), ou “retornar à atividade e implementar os requisitos de outro fundamento concessório
vigente que lhe garante paridade e integralidade dos proventos”.
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6.
O MP/TCU anuiu à proposta de mérito, porém, observa que “a interessada completou 52
anos de idade em 23/4/2017. Com isso, o requisito correspondente à soma da idade (52) com o tempo
de contribuição (33)”, enquadrando-a no art. 3º da EC 47/2005, o qual deve ser combinado com a
Emenda Constitucional 103/2019, a qual “dispõe, em seu art. 3º, que a aposentadoria dos servidores,
com base na legislação anterior, será assegurada a qualquer tempo, desde que cumpridos os requisitos
para obtenção desse benefício até a entrada em vigor da supracitada emenda”, para manutenção da
integralidade de proventos já percebida.
7.
Aduz, portanto, que “há viabilidade de outra concessão com fundamento no art. 3º da EC
47/2005, c/c o art. 3º da EC 103/2019, após o saneamento das irregularidades observadas nos
proventos, com data de vigência posterior à de publicação da EC 103/2019”.
8.
Acolho as análises empreendidas pela unidade instrutiva especializada, que contou com a
anuência do Ministério Público de Contas, as quais incorporo às minhas razões de decidir, no que não
conflitar com as seguintes considerações.
II
9.
Assiste razão ao MP/TCU quando alerta para o fato de que a Sra. Maria de Fátima Gomes
de Santana atingiu os requisitos mínimos para se aposentar com fundamento no art. 3º da EC 47/2005,
precisamente o que foi informado no ato acostado à peça 2, quadro “descrição dos fundamentos legais
da aposentadoria/alteração”, “1-1-0713-5 - artigo 3º da emenda constitucional 47/2005”.
10. Tal dispositivo concede tanto proventos integrais, quanto paridade aos servidores ativos:
“Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da
Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o
servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que
tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais,
desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:
I trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;
II vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no
cargo em que se der a aposentadoria;
III idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no
inciso I do caput deste artigo.
Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o
disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões
derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.”

11. Dessa forma, com supedâneo na permissão dada pela EC 103/2019, sua aposentadoria
pode permanecer com a integralidade dos proventos já concedida, sem necessidade de se alterar a
fundamentação aplicada.
III
12. Quanto ao pagamento da vantagem denominada “opção”, por meio do acórdão 1599/2019TCU-Plenário, este Tribunal fixou entendimento:
“9.4. (...) 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.”

13. O ato de aposentadoria em exame, com vigência a partir de 8/7/2015, 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.
14. Nesse mesmo sentido, o acórdão 565/2021-TCU-Plenário determinou aos órgãos da
Administração Pública a supressão da referida parcela:
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“(...) 9.2. determinar aos órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica ou fundacional, com
fundamento no art. 43, I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II do Regimento Interno do TCU, que:
9.2.1. no prazo de 15 (quinze) dias, iniciem os procedimentos para identificação dos casos e promovam a
oitiva de todos os aposentados e pensionistas que se encontrem na situação descrita neste processo, com vistas à
regularização, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, do pagamento da vantagem denominada "opção", prevista
no art. 193 da Lei 8.112/1990, que deverá adotar os seguintes parâmetros:
9.2.1.1. o pagamento da "opção" deverá ser suprimido, no caso dos beneficiários cujos atos de concessão
foram emitidos há menos de cinco anos e se encontrem pendentes de julgamento pelo TCU.”

15. 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.
16. A controvérsia acerca da incorporação ou não de parcelas referentes às funções exercidas
no período compreendido entre 8/4/1998 e 4/9/2001 foi definitivamente resolvida, pelo Supremo
Tribunal Federal (STF), 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.”

17.

O STF 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.”

18. No campo “discriminação dos tempos em funções comissionadas” (peça 2, p. 4), consta
que a Sra. Maria de Fátima Gomes de Santana ocupou funções comissionadas em períodos após a data
de 8/4/1998, cujas parcelas foram incorporadas aos seus proventos.
19. Por essa razão, a aposentadoria da Sra. Maria de Fátima Gomes de Santana (20786301-042017-000029-7, peça 2) deve ser considerada ilegal e determinado ao Tribunal Regional do Trabalho
da 6ª Região/PE (TRT-6) que emita novo ato, com a supressão da parcela “opção” e com a adequação
da parcela referente aos “quintos” à modulação acima referenciada.
20. Uma vez que o ato foi enviado a esta Corte de Contas há menos de 5 (cinco) anos, pode ser
apreciado sem a necessidade de prévia oitiva da interessada, nos termos do acórdão 587/2011-TCUPlenário.
Diante do exposto, manifesto-me pela aprovação do acórdão que ora submeto à apreciação deste
Colegiado.
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ACÓRDÃO Nº 5381/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 008.988/2020-0.
2. Grupo I – Classe V – Assunto: Aposentadoria.
3. Interessada: Maria de Fátima Gomes de Santana (373.251.754-34).
4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região/PE (TRT-6).
5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e
de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria à Sra. Maria de
Fátima Gomes de Santana pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região/PE (TRT-6).
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. Maria de Fátima Gomes de Santana
(20786301-04-2017-000029-7, 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, presumidamente, de boa-fé pela
aposentada, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal;
9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região/PE que:
9.3.1. suspenda, no prazo de 15 (quinze) dias, todo e qualquer pagamento concernente ao ato
impugnado, suprimindo a vantagem denominada “opção” e adequando a parcela referente à
incorporação de quintos da interessada, conforme modulado pelo STF no âmbito do RE 638.115,
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 do art. 19, § 3º, da Instrução Normativa TCU 78/2018;
9.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5381-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira
(Relator).
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(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

WEDER DE OLIVEIRA
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral

GRUPO I – CLASSE V – Primeira Câmara
TC 009.127/2020-8
Natureza: Aposentadoria
Órgão: Senado Federal (SF)
Interessado: Edson Gonçalves da Silva (292.819.971-34)
Representação legal: não há
SUMÁRIO: APOSENTADORIA. VANTAGEM IRREGULAR DENOMINADA “OPÇÃO”.
ACÓRDÃOS 1599/2019-TCU-PLENÁRIO E 565/2021-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. PERCEPÇÃO DE MAIS DE 10/10 OU 5/5 DA PARCELA
DE “QUINTOS”. VIOLAÇÃO AO ART. 3º DA LEI 8.911/1994 E ACÓRDÃO 2602/2013-TCUPLENÁRIO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS DE FUNÇÕES COMISSIONADAS EXERCIDAS
EM PERÍODOS POSTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI 9.624/1998. RE 638.115/CE –
REPERCUSSÃO GERAL – TESE 395. ADEQUAÇÃO À MODULAÇÃO DO STF. ORDEM PARA
CONSTITUIR REPRESENTAÇÃO PARA AVALIAR A INCORPORAÇÃO INDEVIDA DE
QUINTOS E TRANSFORMADAS EM PARCELAS COMPENSATÓRIAS. EM ILEGALIDADE
DO ATO. SÚMULA 106. DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA.
Relatório
Em exame, ato de concessão inicial de aposentadoria ao Sr. Edson Gonçalves da Silva, emitido
pelo Senado Federal (SF).
2.
Reproduzo, com ajustes de forma, a instrução do auditor da Secretaria de Fiscalização de
Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (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 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 e a
vantagem de quintos/décimos, transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, pelo
artigo 62-A da Lei 8.112/1990 que merecem atenção especial.
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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.
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12.
Tal Acórdão foi proferido em sede de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão 589/2005 –
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 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
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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 1.286/2008TCU-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, assim como pela falta de incidência de contribuição
previdenciária na 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 2.225-45/2001, 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 (MinistroRelator 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.
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51.
Em recente julgamento, no supramencionado RE 638.115/CE, cujo resultado final foi
proclamado em 18/12/2019, o STF deu provimento a Embargos de Declaração, onde foi proferida a seguinte
decisão:
“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”.
52.
Em razão disso, mesmo afrontando a tese da repercussão geral, o STF permitiu a continuidade
do pagamento dos quintos incorporados no período de 8/4/1998 a 4/9/2001. Todavia, no que diz respeito às
parcelas amparadas com base em decisão judicial não transitada em julgado ou decisão administrativa, deverá
ser promovida sua absorção por quaisquer reajustes futuros.
53.
Passa-se, a partir desse momento, à análise do ato em destaque:
53.1
No que diz respeito à vantagem de quintos, a despeito de haver incorporações após o advento da
Lei 9.624/1998, o que impediria a legalidade do ato nesse aspecto, o pagamento está amparado pela decisão do
STF supramencionada.
53.2
A despeito de o TCU não está diretamente submetido ao que foi decidido pelo Poder Judiciário,
entende-se que deve ser respeitado as decisões do STF fixadas em regime de repercussão geral, uma vez que
este Tribunal pode se autovincular ao precedente adotado pela Corte Maior. A respeito disso, trago aos autos
trecho do voto do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer proferido no âmbito do Acórdão 442/2020 – TCU – 2ª
Câmara, com argumentos para que este Tribunal se alinhe a essa decisão do STF supramencionada:
“31. Registro que o TCU, apesar de não estar diretamente submetido à processualística delineada no
ordenamento jurídico para o Poder Judiciário, deve respeitar as decisões do STF fixadas em regime de
repercussão geral, uma vez que esta Casa de Contas pode se autovincular ao precedente adotado pela àquela
Corte Maior.
32. Essa autovinculação reduz “incertezas” e “discricionariedades” no julgamento da matéria, com as
seguintes benesses que destaco, sem a pretensão de ser exaustivo: a) evita disparidade de entendimentos acerca
de um mesmo assunto; b) reduz o risco de litígios, haja vista a grande possibilidade de os interessados
impetrarem mandamus no STF, ante o assentamento da questão naquele Pretório Excelso; c) elimina dúvida do
jurisdicionado e notadamente dos órgãos e entidades que administram recursos humanos e concedem
aposentadoria, porquanto o tema receberia tratamento uníssono tanto pelo Poder Judiciário quanto pelo TCU; d)
acelera a capacidade de resposta desta Corte de Contas em processos que tratam do assunto; e) faz deferência ao
princípio da isonomia e da proteção da confiança legítima, vertente subjetiva da segurança jurídica; f) observa o
art. 926 do CPC ao dispor que “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e
coerente”, de aplicação subsidiária aos processos de contas, por força do que dispõe o art. 298 do RI/TCU; g)
evita revisão de ofício por parte desta Casa de Contas.

1156
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

33. De ressaltar que o texto legal do art. 926 do CPC não pode ser interpretado de forma reducionista,
fechada e em descompasso com a coesão e a coerência no direito. A exegese desaconselhável seria aquela em
que esta Corte, por hipótese, deveria “manter a sua própria” jurisprudência, a qualquer custo, “estável, íntegra e
coerente”, sem observar o que decide uma Corte de vértice como o Supremo. Essa linha de raciocínio vai na
contramão da estabilidade, da integralidade e da coerência, objetivos definidos pelo legislador.
34. Ao revés, creio que a interpretação do dispositivo legal (art. 926 do CPC) deve privilegiar a exegese
que confere “unidade ao direito”, como algo imprescindível para coerência da ordem jurídica, sem a qual não há
segurança jurídica tampouco possibilidade de igualdade no e pelo direito.
35. Explica Luiz Guilherme Marinoni que a unidade do direito “reflete a coerência da ordem jurídica,
viabilizando a previsibilidade e o tratamento uniforme de casos similares.” (MARINONI, Luiz Guilherme. A
ética dos precedentes – justificativa do novo CPC, São Paulo: RT, 2016, 2ª ed., p. 105).
36. Quanto à coerência e à integridade no direito, Lenio Streck esclarece: “(...) haverá coerência se os
mesmos preceitos e princípios que foram aplicados nas decisões o forem para os casos idênticos; mais do que
isto, estará assegurada a integridade do direito a partir da força normativa da Constituição. A coerência assegura
a igualdade, isto é, que os diversos casos terão a igual consideração por parte do Poder Judiciário. Isso somente
pode ser alcançado através de um holismo interpretativo, constituído a partir de uma circularidade hermenêutica.
Já a integridade é duplamente composta, conforme Dworkin: um princípio legislativo, que pede aos legisladores
que tentem tornar o conjunto de leis moralmente coerente, e um princípio jurisdicional, que demanda que a lei,
tanto quanto possível, seja vista como coerente nesse sentido. A integridade exige que os juízes construam seus
argumentos de forma integrada ao conjunto do direito, constituindo uma garantia contra arbitrariedades
interpretativas; coloca efetivos freios, através dessas comunidades de princípios, às atitudes solipsistasvoluntaristas. A integridade é antitética ao voluntarismo, do ativismo e da discricionariedade. Água e azeite.”
(STRECK, Lenio. Novo CPC terá mecanismos para combater decisionismos e arbitrariedades?, disponível em:).
37. Dessa forma, para cumprir os comandos da estabilidade, da integridade e da coerência, consoante a
previsão do CPC (art. 926), esta Corte de Contas deve observar as decisões da Suprema Corte em Recurso
Extraordinário com repercussão geral julgada, em deferência à “unidade ao direito” e à segurança jurídica,
mediante exercício de autovinculação, conforme mencionei acima”.
53.3
Constata-se também que o Acórdão 501/2020 – TCU – 1ª Câmara (Ministro-Relator Weder de
Oliveira) foi no mesmo sentido de se alinhar à decisão do STF supramencionada.
53.4
Assim, no caso concreto, por se tratar de decisão administrativa, entende-se deve ser
determinado ao Gestor de Pessoal que promova o destaque da(s) parcela(s) de quintos incorporada(s) com
amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001 e transforme-a(s) em “Parcela
Compensatória” a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE
638.115/CE.
53.5
Consoante consta no ato e esclarecimentos do Gestor de Pessoal, há o pagamento de parcela
compensatória, oriunda de quintos incorporados em razão da função de Técnico Legislativo – FC-6. Nesse caso,
como a função foi exercida após o advento da Lei 9.624/1998, a despeito de estar obedecendo a orientação deste
Tribunal no âmbito do Acórdão 2.602/2013 – Plenário (Ministro-Relator Raimundo Carreiro), a ilegalidade
persiste justamente por se tratar de pagamento oriundo de função após o dia 8/4/1998 (vigência da Lei
9.624/1998).
53.6.
Ademais, sobre os quintos pagos (resultante da transformação em parcela compensatória),
entende-se que há outra irregularidade, conforme será explicado abaixo.
53.7
Segundo consta no ato, há o pagamento de 8/10 da FC-5 e 2/10 da FC-3, totalizando 10/10 ou
5/5 a título de incorporação de quintos/décimos, acrescido de, no mínimo, 2/10 de FC-6 oriunda da função de
Técnico Legislativo, que foi transformada em parcela compensatória.
53.8.
Nesse caso, considerando a parcela compensatória, constata-se que o interessado está
percebendo, a título de quintos/décimos, mais que 10/10 (dez décimos) ou 5/5 (cinco quintos), situação vedada
pelo art. 3º da Lei 8.911/1994.
53.9.
Entende-se, no caso concreto, que o Gestor de Pessoal do Senado Federal equivocou-se quanto
ao cumprimento do Acórdão 2.602/2013 – Plenário, pois, ao mesmo tempo em que transformou em parcela
compensatória os quintos incorporados oriundos da função de Técnico Legislativo, promoveu incorporação de
novas parcelas de quintos oriunda de novas funções comissionadas visando compensar a fração de quintos de
Técnico Legislativo que foi transformada em parcela compensatória.
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53.10
Esse procedimento não haveria qualquer problema se já houvesse a absorção integral da parcela
compensatória, pois nesse caso o Gestor de Pessoal estaria substituindo uma parcela de quintos irregular por
outra regular.
53.11. Todavia, ao manter a parcela compensatória (oriunda de quintos da função de Técnico
Legislativo), e acrescer novas parcelas de quintos, o Gestor de Pessoal estaria violando o art. 3º da Lei
8.91181994, que permite a incorporação de, no máximo, 5/5 (cinco quintos).
53.12
Assim, no caso concreto, em vez de promover a absorção da parcela compensatória, o Gestor de
Pessoal acabou em favorecer o servidor, visto que acresceu novas parcelas de quintos, sem que haja a absorção
integral dos quintos incorporados em razão da função de Técnico Legislativo (que foi transformada em parcela
compensatória).
53.13
Nesse caso, entende-se que não houve o exato cumprimento do Acórdão 2.602/2013 – Plenário,
bem como do art. 3º da Lei 8.911/1994. Em virtude disso, propõe-se que seja determinado a instauração, no
âmbito deste Tribunal, de Tomada de Contas Especial visando apurar os valores indevidamente pagos, assim
como responsabilização de todos os agentes públicos que assinaram o processo administrativo que culminou na
incorporação de quintos, sem que haja a absorção integral da parcela compensatória determinada pelo Acórdão
2.602/2013 – Plenário.
53.13
Sobre a vantagem de “opção”, entende-se que sua concessão foi indevida, visto que
proporcionou acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação a última remuneração, assim como em
virtude de não haver incidência de contribuição previdenciária na atividade, resultando em descumprimento do
disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
20/1998.
54.
Nada obstante, deve-se dispensar apenas a devolução dos valores indevidamente recebidos a
título da vantagem de opção, pois nesse caso entendemos 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 587/2011TCU-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) concessão da vantagem de opção que trata o art. 2º da Lei 8.911/1994, o que proporcionou um
acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação a última remuneração da atividade, assim como em
virtude de não haver incidência de contribuição previdenciária na atividade, resultando em descumprimento do
disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
20/1998;
b) concessão da vantagem de quintos (inclusive parcela compensatória) em razão do exercício de
funções comissionadas após o advento da Lei 9.624/1998;
c) incorporação da vantagem de quintos/décimos (inclusive parcela compensatória) em quantidade
superior que o limite de 10/10 (dez décimos) ou 5/5 (cinco quintos), situação essa vedada pelo art. 3º da Lei
8.911/1994.
57
Por fim, entende-se que não houve o exato cumprimento do Acórdão 2.602/2013 – Plenário,
bem como do art. 3º da Lei 8.911/1994. Em virtude disso, propõe-se que seja determinado a instauração, no
âmbito deste Tribunal, de Tomada de Contas Especial visando apurar os valores indevidamente pagos, assim
como responsabilização de todos os agentes públicos que assinaram o processo administrativo que culminou na
incorporação de quintos, sem que haja a absorção integral da parcela compensatória determinada pelo Acórdão
2.602/2013 – Plenário.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
58.
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 apenas a devolução dos valores indevidamente recebidos a título da vantagem de opção, pois
nesse caso entendemos de boa-fé, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal;
c) determinar a SEFIP que instaure, no prazo de 30 (trinta) dias, em processo autônomo, Tomada de
Contas Especial visando apurar os valores indevidamente pagos, assim como responsabilização de todos os
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agentes públicos que assinaram o processo administrativo que culminou na incorporação de quintos, sem que
haja a absorção integral da parcela compensatória determinada pelo Acórdão 2.602/2013 – Plenário;
d) determinar, com fundamento no art. 4º, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, ao Senado Federal que:
d.1) faça cessar, com base no art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU, c/c art. 19, inciso II, da IN
TCU 78/2018, o pagamento da vantagem de opção que trata o art. 2º da Lei 8.911/1994, no prazo 15 (quinze)
dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à
responsabilidade solidária, uma vez que o seu pagamento viola o art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal,
com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998;
d.2) faça cessar, com base no art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU, c/c art. 19, inciso II, da IN
TCU 78/2018, o pagamento da Parcela Compensatória (oriunda de quintos/décimos incorporados da função de
Técnico Legislativo), no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a
autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, uma vez que o seu pagamento cumulativo com a
incorporação de 5/5 (cinco quintos) de outras funções comissionadas viola o exato cumprimento do Acórdão
2.602/2013 – Plenário, bem como do art. 3º da Lei 8.911/1994.
d.3) emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de 30 (trinta) dias,
após implementadas as medidas dos subitens anteriores;
d.4) comunique o interessado do teor desta decisão, no prazo de 30 (trinta) dias, 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.5) no prazo de 30 (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.
Proposta de Deliberação
Trata-se de ato de concessão inicial de aposentadoria ao Sr. Edson Gonçalves da Silva emitido
pelo Senado Federal (SF).
2.
A Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de
Benefícios Sociais (Sefip) propõe a ilegalidade do ato em análise, por ter identificado a
“concessão vantagem de opção que trata o art. 2º da Lei 8.911/1994 e a vantagem de
quintos/décimos, transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, pelo
artigo 62-A da Lei 8.112/1990”, de forma irregular.
3.
Quanto à parcela denominada “quintos”, ressaltando que consta do ato “o pagamento de
8/10 da FC-5 e 2/10 da FC-3, totalizando 10/10 ou 5/5 a título de incorporação de quintos/décimos,
acrescido de, no mínimo, 2/10 de FC-6 oriunda da função de Técnico Legislativo, que foi transformada
em parcela compensatória”, aduz que “o Gestor de Pessoal do Senado Federal equivocou-se quanto ao
cumprimento do Acórdão 2.602/2013 – Plenário, pois, ao mesmo tempo em que transformou em
parcela compensatória os quintos incorporados oriundos da função de Técnico Legislativo, promoveu
incorporação de novas parcelas de quintos oriunda de novas funções comissionadas visando
compensar a fração de quintos de Técnico Legislativo que foi transformada em parcela
compensatória”.
4.
Nesse sentido, a Sefip entende “que não houve o exato cumprimento do Acórdão
2.602/2013 – Plenário, bem como do art. 3º da Lei 8.911/1994. Em virtude disso, propõe-se que seja
determinado a instauração, no âmbito deste Tribunal, de Tomada de Contas Especial visando apurar os
valores indevidamente pagos, assim como responsabilização de todos os agentes públicos que
assinaram o processo administrativo que culminou na incorporação de quintos, sem que haja a
absorção integral da parcela compensatória determinada pelo Acórdão 2.602/2013 – Plenário”.
5.
O MP/TCU anuiu à proposta de mérito.
6.
Por meio do acórdão 1599/2019-TCU-Plenário, este Tribunal fixou entendimento:
“9.4. (...) 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
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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 30/3/2016, contém a rubrica
denominada “opção”, o que resulta em proventos de aposentadoria maiores do que a última
remuneração contributiva do servidor 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, o que leva à ilegalidade da aposentadoria do inativo.
8.
Nesse mesmo sentido, o acórdão 565/2021-TCU-Plenário determinou aos órgãos da
administração pública a supressão da referida parcela:
“(...) 9.2. determinar aos órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica ou fundacional, com
fundamento no art. 43, I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II do Regimento Interno do TCU, que:
9.2.1. no prazo de 15 (quinze) dias, iniciem os procedimentos para identificação dos casos e promovam a
oitiva de todos os aposentados e pensionistas que se encontrem na situação descrita neste processo, com vistas à
regularização, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, do pagamento da vantagem denominada "opção", prevista
no art. 193 da Lei 8.112/1990, que deverá adotar os seguintes parâmetros:
9.2.1.1. o pagamento da "opção" deverá ser suprimido, no caso dos beneficiários cujos atos de concessão
foram emitidos há menos de cinco anos e se encontrem pendentes de julgamento pelo TCU.”

9.
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.
10. 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 definitivamente 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. ”

11.

O STF 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.”

12. Portanto, o servidor tem direito, apenas, à incorporação de 8/10 da FC-5 e 2/10 da FC-3,
totalizando 10/10 ou 5/5, como registrado em seu ato.
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13. Porém, como esclarecido pela Sefip, também consta do ato acréscimo de, no mínimo, 2/10
de FC-6 transformada em parcela compensatória, sem que tenha havido a sua devida absorção integral
determinada pelo acórdão 2602/2013-TCU-Plenário, o que acarretou sobreposição ao limite
estabelecido no art. 3º da Lei 8.911/1994 de incorporação máxima de 10/10 (dez décimos) ou 5/5
(cinco quintos) de funções exercidas.
14. A esse respeito, ao apreciar, em sessão de 25/9/2013, auditoria com o objetivo de verificar
a legalidade dos valores constantes na folha de pagamento do Senado Federal, o Tribunal determinou à
Administração do Senado Federal, por meio do item 9.2.3. do acórdão 2602/2013-TCU-Plenário, que
adotasse:
“(...) as medidas administrativas cabíveis, visando a transformar a parcela referente ao pagamento da
incorporação de quintos de FC e a vantagem prevista no art. 193 da Lei 8.112/1990 (FC/opção) concedidas a
todos os servidores do Senado Federal (Consultores Legislativos, Consultores de Orçamentos, Advogados,
Analistas Legislativos, Técnicos Legislativos e Auxiliares Legislativos), em especial os Consultores
Legislativos relacionados nas fls. 169 a 171 do Anexo 2, até mesmo os aposentados, sem que tenham sido
formalmente designados para o exercício de função comissionada de direção, chefia ou assessoramento, em
desconformidade com os artigos 62 e 62-A da Lei 8.112/1990, 3º da Lei 8.911/1994, e 15 da Lei 9.527/1997,
em parcela compensatória passível de atualização pelos índices gerais de reajuste aplicáveis às remunerações
dos servidores públicos, a ser absorvida por ocasião: do desenvolvimento no cargo ou na carreira por progressão
ou promoção, ordinária ou extraordinária; da reorganização ou da reestruturação dos cargos e da carreira ou das
remunerações; da concessão de reajuste ou vantagem de qualquer natureza”.

15. Evidencia-se, portanto, que já havia quase 3 (três) anos da prolação do acórdão, em
25/9/2013, até o início da vigência da aposentadoria em exame, em 30/3/2016. Ou seja, não havia
razão para que não tivesse sido respeitada a determinação proferida no acórdão 2602/2013-TCUPlenário, o que poderia ensejar a instauração de tomada de contas especial, conforme proposto pela
Sefip.
16. Porém, em sessão plenária de 20/5/2020, apreciando relatório de inspeção no Senado
Federal, realizada no período de 10/6/2019 a 7/2/2020, o Tribunal exarou o acórdão 1255/2020-TCUPlenário, no qual considerou cumpridas as determinações expedidas por meio do acórdão 2602/2013TCU-Plenário.
17. Para tanto, o ministro-substituto Marcos Bemquerer Costa baseou-se nas conclusões da
Sefip, transcritas da seguinte maneira, no relatório que sustentou seu voto:
“8.
A Sefip analisou uma a uma as determinações e a recomendação dirigidas ao Senado Federal,
conforme sintetizo a seguir:
(...)
8.3. subitem 9.2.3: a) parecer da Advocacia do Senado concluiu que “a designação formal não convalida a
ilegalidade decorrente das atribuições da FC inerente [que] não corresponderem a funções de direção, chefia ou
assessoramento” e que seria necessário observar “se as funções incorporadas atendiam às atribuições de direção,
chefia e assessoramento, em observância ao art. 62 da Lei 8.112/1990”; b) a administração do Senado
identificou “rol de funções inerentes, com característica de parcela remuneratória de natureza permanente, além
do critério da falta de designação formal”, com extensa análise sobre as atribuições das funções comissionadas;
c) a partir dessas balizas, foram estabelecidos o rol de funções incorporadas indevidamente e os procedimentos
necessários para regularização dos casos identificados; d) nos processos relativos a cada servidor, a
administração recompôs a situação individual da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI
referente a quintos/décimos, a fim de verificar qual seria a real composição, desconsiderando os períodos de
função inerente ao cargo; e) não há reparos a fazer nos cálculos realizados pelo Senado Federal para a absorção
das vantagens concedidas sem amparo legal; f) sobre as razões apresentadas na peça 152 do TC-019.100/20094, objeto da determinação do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer, esclarece-se que: i) os critérios adotados
no Despacho 1.818/2018-DGER/SF (retificado pelo Despacho 2.343/2018-DGER) estão em conformidade com
o prescrito no subitem 9.2.3 do Acórdão 2.602/2013 – Plenário; ii) ao aplicar a decisão desta Corte, a DiretoriaGeral do Senado buscou a interpretação mais assertiva do conteúdo do referido dispositivo e está cumprindo
integralmente o comando do Tribunal, tendo incluído no procedimento outras vantagens que foram concedidas
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sem amparo legal, conforme decisão interna daquela Casa Legislativa; e iii) não se constatou qualquer
extrapolação no cumprimento de determinação do Tribunal; e g) determinação atendida;
(...)
9.
Ao fim de seu arrazoado, a equipe de inspeção e o escalão dirigente da Sefip sugeriram ao
Tribunal considerar cumpridas as determinações constantes do Acórdão 2.602/2013 – Plenário, determinando-se
o apensamento definitivo deste processo ao TC-019.100/2009-4, conforme previsto no art. 169, inciso I e § 2º,
do Regimento Interno/TCU.”

18. Assim, diante do o contexto descrito, entendo que, antes de ser instaurada a TCE sugerida,
deve ser ordenado à Sefip que constitua processo apartado com natureza de representação a fim de
identificar as razões pelas quais foram concedidas as incorporações de parcelas de “quintos” tidas
como irregulares no acórdão 2.602/2013-TCU-Plenário.
19. Não obstante, o ato deve ser apreciado.
20. Feitas essas considerações, a aposentadoria do Sr. Edson Gonçalves da Silva (3073470304-2016-000202-5, peça 2) deve ser considerada ilegal, sendo determinado ao Senado Federal que
emita novo ato, com a supressão da vantagem denominada “opção” e a adequação da parcela referente
aos “quintos” (i) aos limites de incorporação estabelecidos no art. 3º da Lei 8.911/1994, (ii) à absorção
integral da parcela compensatória relativa à função de técnico legislativo – FC-6 como determinado
pelo acórdão 2602/2013-TCU-Plenário, e (iii) à modulação do STF no RE 638.115/CE acima
referenciada.
Diante do exposto, manifesto-me pela aprovação do acórdão que ora submeto à apreciação deste
Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 5382/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 009.127/2020-8.
2. Grupo I – Classe V – Assunto: Aposentadoria.
3. Interessado: Edson Gonçalves da Silva (292.819.971-34).
4. Órgão: Senado Federal (SF).
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 Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e
de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria ao Sr. Edson
Gonçalves da Silva pelo Senado Federal.
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 do Sr. Edson Gonçalves da Silva (30734703-042016-000202-5, 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, presumidamente, de boa-fé pelo
interessado, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal;
9.3. determinar ao Senado Federal que:
9.3.1. em razão da incorporação indevida da parcela “opção”, suspenda todo e qualquer
pagamento concernente ao ato impugnado, corrija as frações das parcelas referentes à incorporação de
quintos do interessado, como apontado na proposta que acompanha esta decisão, e as adeque conforme
modulado pelo STF no âmbito do RE 638.115, comunicando a este Tribunal as providências adotadas,
nos termos dos arts. 262, caput, do RI/TCU, e 8º, caput, da Resolução TCU 206/2007;
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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 perante o Tribunal não o 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. ordenar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de
Benefícios Sociais (Sefip) que:
9.4.1 constitua processo apartado com natureza de representação a fim de identificar as razões
pelas quais foram concedidas as incorporações de parcelas de “quintos” tidas como irregulares no
acórdão 2.602/2013-TCU-Plenário;
9.4.2. avalie a implementação de procedimentos no âmbito de sua atuação para identificar, de
forma sistêmica, eventuais situações similares e propor a correção das possíveis irregularidades
identificadas, sem prejuízo de analisar o cabimento da responsabilização dos gestores nos termos dos
normativos aplicáveis à matéria;
9.5. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5382-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira
(Relator).

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

WEDER DE OLIVEIRA
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral

GRUPO I – CLASSE II – Primeira Câmara
TC 020.377/2017-7
Natureza : Tomada de Contas Especial
Entidade: Município de Caatiba/BA
Responsável: Omar Sousa Barbosa (434.380.755-04)
Interessado: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (00.378.257/0001-81)
Representação legal: não há
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SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. FNDE. PNATE 2011 e 2012. NÃO
COMPROVAÇÃO DA BOA E REGULAR APLICAÇÃO DOS RECURSOS. CITAÇÃO.
REJEIÇÃO DE ALEGAÇÕES DE DEFESA. CONTAS IRREGULARES. DÉBITO. MULTA.
COMUNICAÇÕES.
Relatório
Transcrevo, com ajustes de forma, a instrução apresentada (peças 42, 43 e 44) pela Secretaria de
Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE):
“Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação, em desfavor de Omar Sousa Barbosa (CPF: 434.380.755-04), em razão de omissão no dever de
prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar
(PNATE), nos exercícios de 2011 e 2012.
HISTÓRICO
2.
Em 26/6/2017, 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, p. 2-3).
3.
Os recursos repassados pelo FNDE ao município de Caatiba - BA, no âmbito do Programa
Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, exercícios 2011 e 2012, totalizaram R$ 84.855,09, sendo R$
51.925,68 referentes ao PNATE/2011 e R$ 32.929,41 referentes ao PNATE/2012 (peça 1, p. 22-23).
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 das seguintes irregularidades:
Omissão no dever de prestar contas do PNATE/2011; e
Omissão no dever 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 1, p. 58-64), o tomador de contas concluiu que o prejuízo importaria no valor
original de R$ 84.855,09, imputando-se a responsabilidade a Omar Sousa Barbosa, Prefeito Municipal de
Caatiba - BA, no período de 1/1/2009 a 31/12/2012, na condição de gestor dos recursos.
7.
Cumpre frisar que, apesar do prazo para prestação de contas ter se encerrado em 30/4/2013,
durante o período de gestão do sucessor, não há que se falar em sua corresponsabilidade no caso em exame,
visto que este adotou as medidas legais de resguardo ao erário, conforme Representação protocolizada junto ao
Ministério Público Federal. A documentação em questão foi considerada suficiente pela Procuradoria Federal
no FNDE - PROFE como comprovação da adoção das referidas medidas.
8.
Em 18/5/2017, a Controladoria-Geral da União emitiu o relatório de auditoria (peça 1, p. 72-74),
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 (peça 1 p. 75 e 77).
9.
Em 23/6/2017, 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 1, p. 70-71).
10.
Na instrução inicial (peça 3), analisando-se os documentos nos autos, concluiu-se pela
necessidade de realização de citação do responsável, nos seguintes termos:
a) realizar a citação do Sr. Omar Sousa Barbosa – CPF 434.380.755-04, ex-Prefeito de Caatiba/BA
(gestão: 2009-2012), 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, apresente alegações de defesa e/ou recolha, aos
cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE as quantias abaixo indicadas, atualizadas
monetariamente a partir das datas até o efetivo recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia
eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor, em decorrência do que segue:
(...)
Valor original do débito: R$ 84.855,09.
Valor do débito atualizado até 27/3/2018: R$ 124.111,24.
Exercícios: 2011 e 2012

1164
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Ato impugnado: Não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais do Programa
Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE, repassados em 2011 e 2012, ao Município de
Caatiba/BA, em razão a omissão no dever de prestar contas.
Evidências: Informações 2587/2016/SEOPC/COPRA/CGCAP/DIFIN-FNDE (peça 2, p. 47- 48) e
2587/2016/SEOPC/COPRA/CGCAP/DIFIN-FNDE (peça 2, p. 56-57); Relatório de Tomada de Contas Especial
52/2017- DIREC/COTCE/CGCAP/DIFIN/FNDE/MEC (peça 2, p. 58-64). Relatório de TCE 147/2016DIREC/COTCE/CGCAP/DIFIN-FNDE/MEC, de 26/3/2017.
Nexo causal: A omissão no dever de prestar contas resulta em presunção de dano ao Erário contrariando o
disposto nos instrumentos legais.
Conduta: Descumprir os prazos originalmente estipulados para prestação de contas dos valores recebidos
nos exercícios de 2011 e 2012 e deixar de apresentar a devida prestação de contas.
Dispositivos violados: Resolução CD/FNDE l4/2009; Resolução CD/FNDE 7/2010; Resolução
CD/FNDE 12/2011; Resolução CD/FNDE 02/2012; art. 70 da Constituição Federal; art. 93 do Decreto-Lei
200/67.
11.
Em cumprimento ao pronunciamento da unidade (peça 5), foi promovida a citação do
responsável, conforme delineado adiante:
Comunicação: Ofício 0281/2018-TCU/SECEX-PR (peça 7).
Data da Expedição: 11/4/2018.
Data da Ciência: 7/5/2018 (peça 8).
Nome Recebedor: Hermínio Alves.
Observação: Ofício enviado para o endereço do responsável, conforme pesquisa na base de dados no
sistema da Receita Federal, custodiada pelo TCU (peça 6).
12.
Após a prorrogação de prazo deferida pelo Relator, Exmo. Ministro Weder de Oliveira, o
responsável apresentou alegações de defesa (peça 12), que seriam analisadas posteriormente.
13.
Em 6/5/2019, adentrou no TCU o Ofício nº 13024/2019/Dimoc/Cotce/Cgapc/Difin-FNDE, em
que o FNDE informava que foi apresentada documentação a título de prestação de contas intempestiva do
PNATE 2011 e que a correspondente Nota Técnica seria posteriormente encaminhada ao TCU (peça 23).
Posteriormente, em 22/7/2019, mediante o Ofício nº 24280/2019/Dimoc/Cotce/Cgapc/Difin-FNDE, aquela
autarquia informou ainda ter sido apresentada documentação a título de prestação de contas intempestiva do
PNATE 2012 (peça 27).
14.
Dessa forma, entendeu-se que o posicionamento adequado naquele momento era diligenciar ao
FNDE com vistas a obter a emissão das correspondentes Notas Técnicas do FNDE, a fim de evitar retrabalho,
preservar a segurança jurídica e homenagear as instâncias de controle (instruções preliminares constantes das
peças 20 e 24).
15.
Em resposta à diligência efetuada, o FNDE encaminhou ao TCU a Nota Técnica nº
108/2019/DAESP/COPRA/CGAPC/DIFIN
(peça
34,
p.
3-9)
e
a
Nota
Técnica
nº
110/2019/DAESP/COPRA/CGAPC/DIFIN (peça 35, p. 3-8), referentes ao PNATE 2011 e PNATE 2012,
respectivamente.
16.
A análise das referidas Notas Técnicas evidenciou que, em ambos os casos, devido à ausência
na documentação submetida intempestivamente dos indispensáveis Pareceres Conclusivos do Conselho de
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação (CACS/FUNDEB), o FNDE manifestou-se pela insuficiência das
defesas apresentadas, concluindo pela persistência dos correspondentes débitos, tendo em vista que a
formalidade do dever de prestar contas não foi integralmente cumprida.
ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE PROCEDIBILIDADE DA IN/TCU 71/2012
Avaliação de Viabilidade do Exercício do Contraditório e Ampla Defesa
17.
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), haja vista que o vencimento do prazo
para prestação de contas deu-se em 30/4/2013, e o responsável, Omar Sousa Barbosa, foi notificado sobre as
irregularidades pela autoridade administrativa competente conforme abaixo:
17.1.
PNATE/2011: por meio do Ofício nº 10912/2016/SEOPC/COPRA/CGCAP/DIFIN-FNDE, de
1/6/2016 (peça 1, p. 44-45), recebido em 14/6/2016, conforme AR à peça 1, p. 46;
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17.2.
PNATE/2012: por meio do Ofício nº 10928/2016/SEOPC/COPRA/CGCAP/DIFIN-FNDE, de
1/6/2016 (peça 1, p. 52-53), recebido em 14/6/2016, conforme AR à peça 1, p. 54.
Valor de Constituição da TCE
18.
Verifica-se, ainda, que o valor atualizado do débito apurado (sem juros) em 1/1/2017 é de R$
119.205,49 (peça 38), 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 PROCESSOS/DÉBITOS NOS SISTEMAS DO TCU COM OS MESMOS RESPONSÁVEIS
19.
Por oportuno, registra-se que, em atendimento ao item 9.4, do Acórdão 1.772/2017-Plenário
(Relator Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti), foi efetuada pesquisa no sistema processual do
TCU, e não foram encontradas tomadas de contas especiais em tramitação com débitos imputáveis ao
responsável com valores inferiores ao fixado no art. 6º, inciso I, da Instrução Normativa TCU 71/2012.
20.
A tomada de contas especial está, assim, devidamente constituída e em condição de ser
instruída.
EXAME TÉCNICO
Da validade das notificações:
(...)
25.
No caso vertente, a citação do responsável se deu em endereço proveniente de pesquisa
realizada pelo TCU na Base CPF da Receita Federal (peça 6). A entrega do ofício citatório nesse endereço
restou inequivocamente comprovada (peça 8).
26.
Após a prorrogação de prazo deferida pelo Relator, o responsável apresentou alegações de
defesa constantes da peça 12, que podem ser assim sintetizadas:
- Encaminhou ao Sr. Joaquim Mendes, prefeito sucessor, cópia das prestações de contas de 2011 e 2012,
conforme cópia de AR anexa, tendo em vista que a inserção dos dados dessas prestações de contas somente
poderia ser feita no SigPC em 2013. Porém, por desídia, o gestor sucessor não executou a devida inserção.
- A partir dos exercícios de 2011 e 2012, as prestações de contas do PNATE/FNDE já tinham sido
sistematizadas pelo contas online – SigPC, que somente teve a inserção da funcionalidade ‘ENVIAR’ no ano de
2013.
- Já na qualidade de ex-prefeito, portanto sem acesso ao sistema contas on-line, abriu chamadas no
FNDE, por meio dos protocolos n°s. 16246250, 16246304 e 16246978, tendo sido orientado pela própria
autarquia a encaminhar a prestação de contas documental à Prefeitura de Caatiba, de modo que aquela gestão
alimentasse o sistema, o que restou infrutífero, na medida em que recebidas as prestações de contas (cópia do
AR), intencionalmente, as informações não foram inseridas no sistema.
- Não houve omissão de sua parte, tendo em vista que, a despeito de ter recebido as prestações de contas,
o seu sucessor não alimentou o SigPC, quando tinha total condições fazê-lo.
- Diante da inércia da gestão que o sucedeu, conseguiu permissão do Sistema para envio das prestações de
contas, o que foi feito, sanando a referida omissão do prefeito sucessor (vide e-mails em anexo).
- A documentação ora trazida aos autos somada à já apresentada ao FNDE, via SigPC, demandam a
quitação das obrigações e o reconhecimento de que as questionadas prestações de contas já foram apresentadas.
27.
Verifica-se que o núcleo argumentativo das alegações de defesa do responsável reside em que
não lhe era possível a inserção das informações referentes às prestações de contas no Sistema SiGPC, conforme
sistematizado pelo FNDE, e que o sucessor, a quem fora encaminhada cópia das prestações de contas,
intencionalmente deixou de fazê-lo. Como suporte de sua argumentação o responsável anexa as cópias de AR’s
acostadas aos autos à peça 12, p. 18 e 19, endereçados à prefeitura municipal de Caatiba e recebidos em
29/5/2014.
28.
Consulta ao sistema SiGPC (peças 39 e 40), todavia, revelou que o sucessor já havia
protocolizado desde 16/7/2013 representação contra o ex-gestor junto ao Ministério Público, logrando assim
desincumbir-se de sua obrigação junto ao tomador de contas de adotar as medidas legais competentes de
resguardo ao Erário, caso se veja impossibilitado de apresentar a prestação de contas. Cabe ressaltar que a
referida medida legal precede as notificações enviadas ao sucessor pelo FNDE, em 15/8/2013, em que lhe é
solicitada a apresentação da prestação de contas dos programas ou a devolução dos recursos, sob pena da adoção
de medidas legais.
29.
Deve-se frisar que, quando da transição de mandato, cumpria ao ex-prefeito Omar Sousa
Barbosa o dever de deixar no Arquivo Público Municipal todos os documentos relativos à gestão municipal
2009/2012, de modo que o sucessor tivesse acesso à documentação necessária (tais como notas fiscais, recibos,

1166
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

procedimentos licitatórios, contratos, extratos bancários, cópias de cheques e/ou ordens de pagamentos) para
que pudesse apresentar a prestação de contas e comprovar o regular emprego dos recursos repassados. O fato de
o sucessor, antes de questionado pelo tomador de contas, manejar medida de ressarcimento contra o antigo
gestor gera a presunção de que o antecessor não deixou os documentos na prefeitura para que o sucessor
pudesse apresentar a prestação de contas. O relato do responsável de ter enviado cópia da prestação de contas
em maio de 2014, mais de um ano, portanto, após o prazo final para a prestação de contas (30/4/2013), só
reforça essa presunção.
30.
Deve ser estabelecido que, mesmo que fosse aceita a explicação do responsável de que havia
feito esforços no sentido de que o seu sucessor apresentasse a prestação de contas devidas, sem, contudo, obter
êxito na empreitada, a realidade dos fatos é que a apresentação intempestiva por ele realizada comprova que lhe
era possível cumprir ele mesmo a obrigação junto ao FNDE, como tardiamente o fez. Adicionalmente, vale
lembrar que os ofícios notificatórios do FNDE a ele enviados em 1/6/2016 (mencionados no item 17 acima), em
que se solicitava a apresentação da prestação de contas ou a devolução dos recursos, faziam já menção ao fato
de que o município havia entrado com representação junto ao MPF, sendo razoável esperar-se que o ex-gestor
tomasse de imediato as medidas cabíveis para sua defesa, especialmente a pronta apresentação da prestação de
contas.
31.
Finalmente, cabe apontar que só após ser citado pelo TCU, em 7/5/2018, ou seja quase 2 anos
após ter sido notificado na fase interna, é que o responsável logrou apresentar a documentação ao FNDE,
conforme comprovantes de entrega às peças 14 e 15, datados de 5/6/2018, menos de um mês após o
recebimento da citação pelas irregularidades ora apontadas.
32.
Por relevante, destaque-se que a apresentação da documentação ao FNDE após citação válida
não descaracteriza a irregularidade consistente na omissão, mantendo-se o fundamento do débito a ele imputado,
conforme a citação realizada. Ademais, cumpre salientar, que, conforme detalhado no item 16 acima, o FNDE
também entendeu pela insuficiência das defesas apresentadas, concluindo pela persistência dos correspondentes
débitos.
33.
Ante o exposto, entende-se que as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Omar Sousa
Barbosa devam ser rejeitadas e suas contas julgadas irregulares, condenando-o ao débito apurado e aplicandolhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992.
34.
Por oportuno, o débito que será imputado ao responsável deve ser atualizado desde as datas dos
créditos dos recursos na conta corrente específica (peças 36 e 37), e não desde as datas das ordens bancárias
(conforme realizado na instrução original à peça 3). No entanto, isso gerará um valor atualizado final menor e,
portanto, não implica em nenhum prejuízo ou gravame para o responsável. Por conseguinte, as tabelas de
débitos ajustadas ficam como mostrado a seguir:
(...)
Prescrição da Pretensão Punitiva
35.
Vale ressaltar que a pretensão punitiva do TCU, conforme Acórdão 1.441/2016 - TCU Plenário, Relator Min. 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 da responsável.
36.
No caso em exame, não ocorreu a prescrição, uma vez que as irregularidades sancionadas
ocorreram em 30/04/2013, e o ato de ordenação da citação ocorreu em 6/4/2018 (peça 5).
CONCLUSÃO
37.
Em face da análise promovida na seção ‘Exame Técnico’, verifica-se que o responsável Omar
Sousa Barbosa não logrou comprovar a boa e regular aplicação dos recursos e, instado a se manifestar,
apresentou alegações de defesa que foram consideradas insuficientes para afastar a sua responsabilidade no que
concerne à irregularidade ‘não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados em
face da omissão no dever de prestar contas’. Ademais, inexistem nos autos elementos que demonstrem a boa-fé
do responsável ou a ocorrência de outras excludentes de culpabilidade.
38.
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. 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
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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.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
40.
Diante do exposto, submetemos os autos à consideração superior, propondo ao Tribunal:
a)
rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável, Omar Sousa Barbosa (CPF:
434.380.755-04);
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 Omar Sousa Barbosa (CPF:
434.380.755-04), 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 Omar Sousa Barbosa (CPF: 434.380.755-04):

Data de ocorrência
04/04/2011
03/05/2011
02/06/2011
05/07/2011
02/08/2011
05/09/2011
04/10/2011
03/11/2011
02/12/2011
12/04/2012
13/04/2012
30/12/2012
17/05/2012
02/07/2012
02/08/2012
05/09/2012
02/10/2012
05/11/2012
04/12/2012

Valor histórico (R$)
5.769,52
5.769,52
5.769,52
5.769,52
5.769,52
5.769,52
5.769,52
5.769,52
5.769,52
62,54
3.596,28
3.658,82
3.658,82
3.658,82
3.658,82
3.658,82
3.658,82
3.658,82
3.658,85

Valor atualizado do débito (com juros) em 22/10/2020: R$ 150.318,52 (peça 41).
c)
aplicar ao responsável Omar Sousa Barbosa (CPF: 434.380.755-04), 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 data 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. 26, da Lei 8.443, de 1992,
c/c o art. 217, §§ 1º e 2º do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da(s) dívida(s) em até 36 parcelas,
incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o
prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o
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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 à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos
termos do § 3º do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7º do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção
das medidas cabíveis; e
g)
enviar cópia do Acórdão que vier a ser proferido ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação e ao responsável, para ciência;
h)
informar à Procuradoria da República no Estado da Bahia, ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação e ao responsável 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; e
i)informar à Procuradoria da República no Estado da Bahia que, nos termos do parágrafo único do art. 62
da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte
podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais
peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.”

21. O representante do MP/TCU (peça 45), procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé,
concordou com a proposta da unidade instrutiva.
É o relatório.

Proposta de Deliberação
Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE), em desfavor do Sr. Omar Sousa Barbosa, então prefeito de Caatiba/BA, em razão
da omissão no dever legal de prestar contas quanto aos recursos repassados no âmbito do Programa
Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), nos exercícios de 2011 e 2012, cujo prazo para
prestação de contas se encerrou em 30/4/2013.
2.
O FNDE repassou ao município de Caatiba/BA, ao longo dos exercícios de 2011 e 2012, a
importância respectiva de R$ 51.925,68 e R$ 32.929,41, em um total de R$ 84.855,0930.
3.
Encerrado o prazo para prestar contas, a documentação exigida não foi encaminhada ao
FNDE31, que notificou o responsável e seu sucessor32, Sr. Joaquim Mendes de Sousa Júnior, para que
saneassem as irregularidades ou devolvessem os recursos transferidos. Sem sucesso no saneamento ou
na recomposição do dano, o FNDE instaurou a devida tomada de contas especial.
4.
O relatório do tomador de contas especial33 apontou como motivo para a instauração da
tomada de contas especial e impugnação total das despesas a não comprovação da boa e regular
aplicação dos recursos transferidos em razão da omissão no dever de prestar contas e apontou um
débito de R$ 84.855,09 de responsabilidade do Sr. Omar Sousa Barbosa.
5.
O Sr. Joaquim Mendes de Sousa Júnior, a princípio responsável pela prestação de contas,
teve sua responsabilidade afastada34 em razão de ter adotado as medidas legais cabíveis destinadas à
proteção do erário.
6.
O relatório de auditoria da Controladoria-Geral da União35 chegou às mesmas conclusões.
Após serem emitidos o certificado de auditoria36, o parecer do dirigente de controle interno37 e o
pronunciamento ministerial38, o processo foi remetido a este Tribunal.
30

Peça 1, p. 22-23.
Peça 1, p. 60.
32
Peça 1, p. 62.
33
Peça 1, p. 58-64.
34
Peça 1, p. 61.
31
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7.
Em sua instrução inicial, a Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial
(Secex-TCE) decidiu39 pela promoção de citação do Sr. Omar Sousa Barbosa, que apresentou
alegações de defesa40.
8.
Em sua defesa, o responsável alegou, resumidamente, que encaminhou ao prefeito sucessor
cópia das prestações de contas de 2011 e 2012, tendo em vista que a inserção dos dados dessas
prestações de contas somente poderia ser feita no SigPC em 2013.
9.
Porém, em razão de o gestor sucessor não ter executado a inserção, abriu chamadas no
FNDE, por meio dos protocolos 16246250, 16246304 e 16246978, tendo sido orientado pela própria
autarquia a encaminhar a prestação de contas documental à prefeitura de Caatiba/BA. Feito isso, o
gestor municipal não inseriu as informações no sistema.
10. Após contato com o FNDE, conseguiu permissão do sistema para envio das prestações de
contas, o que foi feito, sananda, segundo ele, a referida omissão do prefeito sucessor.
11. Antes da elaboração da instrução de mérito, o FNDE apresentou expediente41 no qual
informa que foram encaminhados documentos referentes às prestações de conta dos exercícios de 2011
e 2012 do PNATE, o que se comprova pelos registros do sistema de gestão de prestação de contas42.
12. Diante disso, a Secex-TCE concluiu43 ser necessária a promoção de diligência ao FNDE
para que encaminhasse as notas técnicas referentes às análises das prestações de conta.
13. Em atendimento à demanda deste Tribunal, o FNDE encaminhou os documentos44
solicitados dos quais a unidade instrutiva extraiu que, devido à ausência na documentação submetida
intempestivamente dos indispensáveis pareceres conclusivos do conselho de acompanhamento e
controle social do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos
profissionais da educação (CACS/FUNDEB), persistem os correspondentes débitos, tendo em vista
que a formalidade do dever de prestar contas não foi integralmente cumprida.
14. Com base nas informações recebidas, em conjunto com a manifestação do responsável, a
unidade instrutiva concluiu que o responsável não logrou comprovar a boa e regular aplicação dos
recursos e, instado a se manifestar, apresentou alegações de defesa que foram consideradas
insuficientes para afastar a sua responsabilidade no que concerne à irregularidade apontada pelo
tomador de contas especial.
15. A Secex-TCE, com base nos elementos presentes aos autos propôs que as contas do
responsável fossem julgadas irregulares, fosse a ele atribuído o débito apontado pelo FNDE e aplicada
a sanção prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992.
16. O representante do MP/TCU, procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé, endossou o
encaminhamento proposto45, fazendo singela sugestão de que o julgamento pela irregularidade das
contas do Sr. Omar Sousa Barbosa fosse fundamentado no art. 16, III, alíneas “a”, “b” e “c”, da
Lei 8.443/1992.
II
17. Concordo com a análise empreendida pela Secex-TCE, corroborada pelo representante do
MP/TCU, a qual adoto como fundamento para minhas razões de decidir, sem prejuízo de
complementar o exame com as considerações abaixo.

35

Peça 1, 72-74.
Peça 1, p. 75.
37
Peça 1, p. 77.
38
Peça 1, p.70-71.
39
Peças 3, 4 e 5.
40
Peça 12.
41
Peça 23.
42
Peça 14 e 15.
43
Peças 24, 25 e 26.
44
Peças 34 e 35.
45
Peça 67.
36
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18. A apresentação intempestiva das contas, e sua consequente aprovação, permite afastar o
débito atribuído ao gestor dos recursos. Entretanto, não foi isso que ocorreu em relação a este caso
concreto.
19. A documentação apresentada pelo responsável veio desacompanhada de elementos
essenciais para constatação da boa e regular aplicação dos recursos. Os pareceres emitidos pelos
CACS/FUNDEB não configuram mera formalidade, e sim instrumentos de controle social necessários
para acompanhar e controlar a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do fundo, em
atendimento à Resolução/CD/FNDE 12, de 17 de março de 2011, em seu art. 17.
20. A ausência do parecer impede que se conclua acerca da boa e regular aplicação dos
recursos disponibilizados ao município no âmbito do PNATE, e justificam a condenação em débito do
responsável por sua gestão.
21. Além disso, os argumentos trazidos pelo Sr. Omar Sousa Barbosa, relacionados à
responsabilização de seu sucessor, não devem prosperar.
22. Conforme apontado pela Secex-TCE, o prefeito sucessor protocolizou representação contra
o ex-gestor junto ao Ministério Público em 16/7/2013, antes, portanto, das notificações encaminhadas
pelo FNDE, em 15/8/2013.
23. Por sua vez, o responsável teria supostamente enviado a referida documentação em maio
de 2014, muito após o prazo estabelecido pelo FNDE, que era 30/4/2013. Destaco que não há
comprovação nos autos de que tenha sido, de fato, recebida a documentação pelo município, como
protocolo de entrada, apenas cópias de avisos de recebimento dos correios.
24. Apenas após a citação promovida por esta Corte, já em 2018, o responsável decidiu entrar
em contato com o FNDE para providenciar o encaminhamento da prestação de contas, que ao final se
mostrou insuficiente para comprovação da boa e regular aplicação dos recursos recebidos nos
exercícios de 2011 e 2012 do PNATE.
25. Assim, acolho o encaminhamento proposto pela unidade instrutiva, com as devidas vênias
ao representante do MPTCU, por considerar que a apresentação intempestiva da documentação, ainda
que incompleta, afasta a omissão no dever de prestar contas.
Diante do exposto, manifesto-me pela aprovação do acórdão que ora submeto à apreciação deste
Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 5383/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 020.377/2017-7.
2. Grupo I – Classe II – Assunto: Tomada de Contas Especial.
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (00.378.257/0001-81);
3.2. Responsável: Omar Sousa Barbosa (434.380.755-04).
4. Entidade: Município de Caatiba/BA.
5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
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 (FNDE), em desfavor do Sr. Omar Sousa Barbosa, em
razão da omissão no dever legal de prestar contas quanto aos recursos repassados no âmbito do
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), nos exercícios de 2011 e 2012.
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ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara,
ante as razões expostas pelo relator, em:
9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Omar Sousa Barbosa;
9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1º, I, e 16, III, “b” 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, II e III, e 214, III, do
RI/TCU, as contas do Sr. Omar Sousa Barbosa 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 de ocorrência

Valor histórico (R$)

4/4/2011

5.769,52

3/5/2011

5.769,52

2/6/2011

5.769,52

5/7/2011

5.769,52

2/8/2011

5.769,52

5/9/2011

5.769,52

4/10/2011

5.769,52

3/11/2011

5.769,52

2/12/2011

5.769,52

12/4/2012

62,54

13/4/2012

3.596,28

17/5/2012

3.658,82

2/7/2012

3.658,82

2/8/2012

3.658,82

5/9/2012

3.658,82

2/10/2012

3.658,82

5/11/2012

3.658,82

4/12/2012

3.658,85

30/12/2012

3.658,82

9.3. aplicar ao Sr. Omar Sousa Barbosa a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art.
267 do RI/TCU, no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), 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 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 Estado da Bahia, para adoção das medidas que entender cabíveis.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
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12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5383-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira
(Relator).

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

WEDER DE OLIVEIRA
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral
GRUPO II – CLASSE I – Primeira Câmara
TC 021.660/2019-0
Natureza: Embargos de declaração (Representação)
Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - Conselho Nacional
Embargante: Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - Conselho Nacional
Representação legal: Abel Batista de Santana Filho (OAB/DF 59.828) e outros, representando
Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - Conselho Nacional; Adriane Cristine Cabral
Magalhães (OAB/AM 5373), representando Ordem dos Advogados do Brasil - Conselho Federal.
SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DA
EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO. CONHECIMENTO. NÃO VERIFICAÇÃO
DOS VÍCIOS ALEGADOS. REJEIÇÃO.
Relatório
Reproduzo, a seguir, a íntegra dos embargos de declaração opostos pelo Serviço Nacional de
Aprendizagem do Transporte (Senat) contra o acórdão 13918/2020-TCU-1ª Câmara, insertos à peça 62
dos presentes autos:
“SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE – SENAT, já qualificado nos autos
do processo em epígrafe, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por meio dos procuradores
subscritos, com fundamento no art. 34 da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, bem como no art. 287 do
RITCU, opor o presente recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face do Acórdão nº 13.918/2020-1C, de 01/12/2020, pelas razões a seguir expostas:
I – Síntese dos principais eventos processuais.
1.
Trata-se de representação instaurada a partir de determinação proferida nos autos das prestações
de contas ordinárias anuais de 2015 – processos TC 000.189/2017-0 (SEST) e TC 000.190/2017-9 (SENAT) –
objetivando averiguar a ocorrência de supostas irregularidades no âmbito do contrato entabulado entre o SEST
SENAT e o escritório FERREIRA & CHAGAS ADVOGADOS, pelo valor de R$ 1.500.000,00, por
inexigibilidade de licitação, cujo objeto era a prestação de serviços jurídicos, sobretudo quanto à proteção dos
interesses da entidade na chamada Operação São Cristóvão, contendo os seguintes objetos: a) acompanhamento
de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares; b) elaboração de minutas de novos estatutos sociais para as
entidades; e c) consultoria jurídica para a criação de uma unidade de auditoria interna.
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2.
O Relatório de Inspeção do SENAT no TC 000.190/2017-9 (peça 11 destes autos), assim como
o Relatório de Inspeção do SEST no TC 000.189/2017-9 (peça 12) dividiu as supostas irregularidades em dois
tópicos (item III.8):
a)
irregularidades na contratação (itens 105-153 do relatório); e
b)
irregularidades na execução do contrato e pagamentos (itens 154-185).
3.
No que concerne ao primeiro tópico, foram descritas as seguintes impropriedades:
a)
ausência de assinaturas no pedido dos serviços;
b)
contrato firmado em data anterior ao pedido;
c)
ausência de relação entre o objeto principal e determinados subitens do objeto;
d)
não comprovação da caracterização da singularidade do objeto e da notória especialização;
e)
ausência de demonstração, de forma clara, da inviabilidade de competição;
f)
ausência de pesquisa de preços;
g)
caracterização de serviços não específicos de advocacia;
h)
previsão indevida de reembolso de despesas da contratada;
i)sobrepreço no valor do contrato.
4.
a)
b)

Quanto ao segundo tópico, foram descritos os seguintes achados:
ausência de medição de serviços;
comprovação parcial da execução dos serviços.

5.
Após apresentação de manifestação pelas EMBARGANTES (peça 30), os autos retornaram à
Unidade Técnica para instrução (peça 36), que acabou por reiterar a análise contida no Relatório de Inspeção
(peça 11), também reproduzida na primeira instrução (peça 26). Todos, de forma superficial, consignaram a
ocorrência das irregularidades supra.
6.
Com fulcro na instrução elaborada pela Unidade Técnica, foi prolatado o Acórdão 13.918/2020
– TCU – 1ª Câmara, ora embargado, determinando a adoção de ‘adicionais medidas saneadoras com vistas à
correta identificação dos responsáveis e extensão das responsabilidades pelas irregularidades verificadas no
processo’.
7.
Autorizou, outrossim, a ‘realização de diligências e inspeções que se fizerem imprescindíveis,
anteriormente à fase de chamamento dos responsáveis aos autos [...] submetendo, posteriormente, as propostas
de audiência e de citação à aprovação do relator’.
8.
Como fundamento para valorar de maneira negativa as supostas condutas dos responsáveis, o
ilustre Relator suscitou o seguinte:
‘19. O que a inspeção realizada pela então SecexPrevidência constatou foi o explícito e injustificado
descumprimento do regulamento de licitações das entidades e das leis que lhes são subsidiárias: Sobre esse
aspecto, cabem as seguintes ponderações:
a)
Não há qualquer justificativa circunstanciada, ou mesmo justificativa singela, quanto à
necessidade de contratação de serviços de advocacia para elaboração de minuta de novos estatutos sociais e
‘assistência jurídica e orientativa para a criação de estrutura de auditoria interna’.
b)
Não há qualquer informação acerca dos inquéritos e processos judiciais, qualquer exposição
sobre a dimensão e complexidade do trabalho que seria efetuado, que não recebeu o mínimo detalhamento.
c)
Não há a mínima explicação circunstanciada sobre a notória especialização do escritório que
‘permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto
do contrato’, como estabelecem as normas anteriormente mencionadas.
d)
Não foi realizada nem registrada qualquer avaliação da razoabilidade do preço a ser pago, ainda
que de forma simplificada.
e)
Não consta dos autos nem mesmo a proposta de preços do escritório contratado, com
detalhamento dos serviços a serem prestados, prazos, e valores para cada um deles: minuta de estatuto,
orientações sobre a auditoria interna, acompanhamento de inquéritos e processos judiciais.
f)
As pessoas que assinaram o contrato em nome do Sest/Senat e em nome do escritório não estão
identificadas (peça 15, p. 125). A unidade instrutiva solicitou ao Sest/Senat a identificação de quem assinou o
contato e, surpreendentemente, não obteve resposta. A auditora-chefe informou: ‘esclarece-se que, pelas
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informações constantes do processo DEX 01056/2014 não é possível informar o responsável pela representação
das entidades junto ao referido contrato, ou mesmo os responsáveis pela Comissão de Licitação do feito’.
g)
Nos autos, há um formulário de solicitação apenas dos serviços de acompanhamento processual
judicial, também sem assinatura, no valor de R$ 750.000,00, sem qualquer justificativa’.
9.
Como se vê, o acórdão embargado não levou em consideração os fundamentos trazidos pelo
EMBARGANTE em sua manifestação (peça 30), sobretudo em relação à exposição das circunstâncias em que
foi realizada a contratação do escritório, ocorrida num contexto de caos administrativo, com a deflagração da
Operação São Cristóvão, quando funcionários do SEST e do SENAT haviam sido presos, afastados de seus
cargos, computadores haviam sido apreendidos e as entidades se viram, de uma hora para outra, desorganizadas
nas áreas de administração, contabilidade e assessoria jurídica, entre outras.
10.
Em adição, deixou-se de considerar os precedentes invocados pelo EMBARGANTE,
permitindo-se haver juízo de valor distinto se comparado a feitos semelhantes julgados por essa egrégia Corte
de Contas, o que se dá em desrespeito ao princípio da isonomia e à jurisprudência do TCU.
11.
Assim, a EMBARGANTE entende, com a devida vênia, que houve falhas incontornáveis na
apreciação do processo, motivo pelo qual se impõe a oposição do presente recurso de Embargos de Declaração,
com efeitos infringentes, para tornar insubsistente o Acórdão nº 13.918/2020 – TCU – 1C, nos termos que passa
a expor:
II – Da tempestividade
12.
Conforme a regra estabelecida pelo art. 287 do RITCU, o prazo para a oposição do recurso de
Embargos de Declaração é de dez dias, contados de forma corrida por força do disposto no art. 183, I, d, e II,
também do RITCU.
13.
No presente caso, o Acórdão nº 13.918/2020-1C foi proferido em 01/12/2020. A notificação do
EMBARGANTE, por sua vez, ocorreu por meio do Ofício nº 70455/2020-TCU/Seproc em 10/02/2021.
14.
É, portanto, tempestiva a oposição destes Embargos de Declaração, se protocolizados até o dia
22/02/2021.
III – Das razões para a reforma do Acórdão embargado.
– Da omissão: desconsideração de todo o contexto fático que levou à contratação por inexigibilidade de
licitação, sobretudo a deflagração da Operação São Cristóvão. Violação ao art. 22 da LINDB.
15.
Como narrado, as circunstâncias no momento em que se deu a contratação do escritório de
advocacia eram excepcionais. Havia um contexto de caos administrativo, com a deflagração da Operação São
Cristóvão, que determinou a prisão de funcionários do SEST e SENAT, que foram imediatamente afastados de
seus cargos, e as entidades se viram, de uma hora para outra, desorganizadas nas áreas de administração,
contabilidade e assessoria jurídica, entre outras. O SEST e o SENAT estavam completamente acéfalos,
desprovidos de Diretor-Executivo, Diretores de Departamentos e outros gestores.
16.
Logo em seguida, cerca de outros 120 funcionários foram demitidos em razão de sindicâncias
internas. Além disso, computadores, arquivos e centenas de documentos considerados essenciais à
administração das entidades foram apreendidos no cumprimento de mandados judiciais.
17.
Tais circunstâncias deveriam ter sido consideradas na análise feita pela unidade técnica, como
determina o art. 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), a exemplo do que fez o
TCU ao proferir o seguinte acórdão:
Acórdão 12533/2019 – 2ª Câmara. Tomada de Contas Especial.
Relatora Ministra ANA ARRAES
VOTO Excerto
‘22. Tenho me orientado, neste e nos demais processos submetidos à minha relatoria, pelo disposto no art.
22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro1 (LINDB), quando aplicável, segundo o qual cabe ao
intérprete, entre outras medidas, ponderar as reais dificuldades do gestor e as circunstâncias práticas que tenham
direcionado a sua atuação, bem como avaliar a existência de fatos agravantes ou atenuantes e de seus
antecedentes, caso existentes’.
18.
No entanto, o acórdão embargado nada tratou acerca do tema. Na verdade, se limitou a
reproduzir trechos da instrução (peça 36, parágrafos 71-80) desconsiderando todas as dificuldades enfrentadas
pelo gestor. Ao tratar deste tópico, simplesmente remeteu o exame do assunto para o momento da citação em
uma sugerida conversão do processo em tomada de contas especial, in verbis:
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‘80. [...] Dessa forma, o momento oportuno para aprofundar a análise das reais dificuldades dos gestores e
das circunstâncias práticas que tenham direcionado a sua atuação, bem como da existência de fatos agravantes
ou atenuantes e de seus antecedentes, caso existentes, se dará por ocasião do exame das respostas que vierem a
ser apresentadas às citações e audiências dos responsáveis. Nessas respostas, os gestores terão a oportunidade de
prestar informações mais detalhadas e específicas, possibilitando explicitar como as dificuldades e
circunstâncias práticas condicionaram sua atuação de modo a ensejar cada uma das ocorrências em tela’.
19.
Vejamos que, para além de apontar uma possível análise das dificuldades do gestor em um
momento de ‘dosimetria’ de sua responsabilização, nada foi tratado acerca da real dificuldade da contratação.
20.
O art. 22 da LINDB46 não trata apenas de um poder-cautela de averiguação do quão fácil ou
difícil foi a decisão do gestor. Os órgãos de controle devem, também, avaliar se havia outra decisão possível.
Quer dizer, era possível praticar alguma conduta diversa?
21.
Ora, é evidente que não! Não havia nenhuma outra forma de minimizar os danos causados pela
deflagração da operação policial para além do que foi feito, tudo com o fim de recuperar computadores e,
principalmente, o acervo documental da entidade. E, no que tange aos funcionários, apenas conhecendo o inteiro
teor das investigações seria possível manter a contratação ou exonerar eventuais envolvidos com os ilícitos.
22.
É natural e até recomendável que, nesse cenário aqui descrito, qualquer gestor busque a
contratação de um escritório de advocacia confiável e reconhecido, que possa minimizar os efeitos críticos da
crise institucional gerada nas entidades.
23.
Todo esse contexto, no entanto, não foi considerado pelo acórdão embargado, muito embora
tenha sido objeto da manifestação da EMBARGANTE (peça 30), motivo pelo qual é necessária a integração do
decisum também para que, conhecendo as reais dificuldades do gestor, seja verificada a lisura e integral
regularidade do processo de contratação por inexigibilidade de licitação em testilha.
– Da contradição: o acórdão peca por exigir a utilização de orçamentos detalhados em planilhas quando
tais elementos são inaplicáveis às hipóteses de inexigibilidade de licitação. Inteligência do art. 26 da Lei nº
8.666/93.
24.
Ao longo do Relatório (peça 11) elaborado pela Unidade Técnica e reproduzido pelo Relator, há
referências à ausência de pesquisa de mercado, bem como a uma suposta incompatibilidade do serviço com o
preço de mercado, comparado, frise-se, com a tabela de honorários da OAB/DF.
25.
Para melhor compreensão, reproduz-se trecho do Voto do Eminente Relator:
‘Convém destacar, também, o excerto do relatório de inspeção da SecexPrevidência, o qual sintetiza com
objetividade a situação ora analisada (peça 11, p. 119):
‘119. Observou-se, portanto que, nos autos do processo de contratação, não consta a devida
caracterização da singularidade do objeto e da notória especialização do contratado que justificasse a
contratação de serviços advocatícios com base na inexigibilidade de licitação. Não existem os elementos
necessários à comprovação do tipo de contratação. Não foi demonstrada, de forma clara, a inviabilidade de
competição. Não há qualquer justificativa para a escolha do respectivo escritório de advocacia. Não consta
pesquisa de preços no sentido de proporcionar transparência na escolha do escritório. Portanto, não consta nos
autos evidências necessárias para comprovar de forma cabal a legalidade do procedimento adotado pelo Sest e
pelo Senat ou o preço que foi estipulado para a execução dos serviços.
A jurisprudência do TCU sobre esse tema é de que as justificativas para a inexigibilidade e dispensa de
licitação devem estar circunstancialmente motivadas, com a clara demonstração de ser a opção escolhida, em
termos técnicos e econômicos, a mais vantajosa para a administração.
Seria possível a contratação de escritório de advocacia precedida de inexigibilidade de licitação, no
entanto, se os requisitos legais fossem atendidos. A contratação direta seria plausível mesmo nos casos de
pluralidade de especialistas no assunto. A decisão de contratar e a escolha do contratado insere-se na gama de
discricionariedade do gestor, todavia alguns pré-requisitos devem ser obedecidos. O preço deveria estar
compatível com o mercado, além da justificativa da respectiva escolha, dentre os diversos profissionais ou
empresas aptas para a contratação, o que não foi demonstrado minimamente.’ (grifei)
46

Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do
gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados
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Como bem salientou a unidade instrutiva, a ausência de justificativa circunstanciada do preço, bem como
a falta de detalhamento dos serviços a serem prestados com os respectivos valores, contraria, ainda, a essência
da jurisprudência desta Corte de Contas, a exemplo do acórdão 3.289/2014-TCU-Plenário (Jurisprudência
Selecionada do Tribunal de Contas da União):
‘É dever do gestor, mesmo nas contratações diretas por inexigibilidade de licitação, elaborar orçamento
detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os custos unitários do objeto a ser contratado,
pois se trata de documento indispensável à avaliação dos preços propostos (art. 7º, § 2º, inciso II, e § 9º, c/c o
art. 26, inciso III, da Lei 8.666/1993).’
No caso sob exame, o Sest e o Senat não procederam à avaliação de preços no mercado, nem
apresentaram justificativa circunstanciada de preço, de modo que fosse cumprido o art. 11, caput, dos
Regulamentos de Licitações e Contratos das entidades. Também não constou do pedido de aquisição dos
serviços ou do contrato firmado o detalhamento dos serviços a serem prestados com os respectivos valores’.
26.
Em seguida, o Voto do Relator menciona o Acórdão nº 3.289/2014-TCU- Plenário que
determinara a elaboração de ‘orçamento detalhado em planilhas’, mencionando-se o art. 7º, § 2º, inciso II, e §
9º, c/c o art. 26, inciso III, da Lei 8.666/1993.
27.
Para a perfeita compreensão da matéria, vejamos o que dizem os citados dispositivos:
‘Art. 7º As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto
neste artigo e, em particular, à seguinte sequência: [...]
§ 2º As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: [...]
II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos
unitários; [...]’
‘Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as situações
de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do
parágrafo único do art. 8º desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para
ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos.
Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo,
será instruído, no que couber, com os seguintes elementos: [...]
I- caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à segurança pública
que justifique a dispensa, quando for o caso;
II- razão da escolha do fornecedor ou executante;
III - justificativa do preço’.
28.
Vejamos que a Lei Nacional de Licitações impõe critérios diversos entre licitações regulares e
compras por inexigibilidade de licitação de modo que os aplicáveis à primeira hipótese se aplicam à segunda
somente naquilo que couber.
29.
Portanto, ao contrário do que apontou o Voto Condutor, a lei não estabelece a obrigatoriedade
de se realizar pesquisa de preços, nem de elaborar planilha com o detalhamento dos diversos itens de serviço
que serão contratados quando se tratar de hipótese de inexigibilidade de licitação, tal como no caso em apreço.
30.
Este Egrégio Tribunal de Contas, aliás, ao julgar processos que tratam de dispensa e/ou
inexigibilidade de licitação na contratação de escritórios de advocacia, reiteradamente tem se pronunciado no
sentido de ser necessária apenas a demonstração dos seguintes requisitos: (i) serviço técnico especializado; (ii)
natureza singular do serviço; e (iii) notória especialização do contratado.
31.
Veja-se, por oportuno, o quanto decidido por meio do Acórdão nº 2761/2020 – TCU – Plenário.
O processo nº 026.915/2020-0 tinha objeto muitíssimo similar ao do presente, qual seja, a contratação de
escritório de advocacia mediante inexigibilidade de licitação.
32.
A Unidade Jurisdicionada, na ocasião, esclareceu estarem cumpridos os requisitos da
contratação direta tão-somente por apresentar os preços cobrados por processo – ipsis litteris ‘R$ 100.000,00
(cem mil reais) e R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) por ação penal, como assistente da acusação e como
interessada respectivamente’ – e por apresentar o currículo de apenas um dos sócios da Sociedade de advogados
contratada.
33.
Esses fundamentos foram acolhidos pelo Plenário desse egrégio TCU, que julgou improcedente
aquela Representação, consignando o seguinte, em síntese:
Acórdão nº 2761/2020 – TCU – Plenário. Representação.
Relator Ministro Raimundo Carreiro

1177
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

VOTO Excerto
‘8.
Quanto ao mérito, verifico que a representação, de fato, afigura-se improcedente na medida em
que restou comprovado que a contratação do escritório Dotti & Advogados Associados (OAB/PR 363, CNPJ
01.791.711/0001-94), mediante inexigibilidade, cumpriu os requisitos previstos no inciso II do art. 30 da Lei
13.303/2016 (Estatuto Jurídico das Estatais) , quais sejam:
i) serviço técnico especializado;
ii) natureza singular do serviço; e
iii) notória especialização do contratado.
9.
Consigno, primeiramente, que a defesa de causas judiciais consiste em serviço técnico
especializado por força da alínea ‘e’ do inciso II do art. 30 da Lei 13.303/2016, in verbis:
‘Art. 30. A contratação direta será feita quando houver inviabilidade de competição, em especial na
hipótese de:
II - contratação dos seguintes serviços técnicos especializados, com profissionais ou empresas de notória
especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação:
e) patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;’
10.
Semelhantemente, a natureza singular do serviço objeto do Contrato 6000.0095006.15.2 está
configurada, conforme aduzido pela Selog, na ‘complexidade de atuação em causas extensas, de ritos distintos e
sob demandas de repercussão e as relevâncias institucional e econômica’.
11.
No que se refere à notória especialização do contratado, impende ressaltar que o currículo do
advogado René Ariel Dotti foi objeto de estudo do Parecer Jurídico JGD/4440/2014, com base no qual a
Petrobras concluiu caracterizado o referido requisito.
12.
Deste modo, presentes os requisitos caracterizadores da especialidade e singularidade do serviço
e da notória especialização do contratado (inciso II do art. 30 da Lei 13.303/2016), admite-se, a juízo
discricionário da estatal, a contratação direta de escritório de advocacia.
13.
Improcedente, portanto, a representação’.
34.
Como se vê, nesse recente julgamento não houve qualquer menção às minuciosas exigências
impostas pelo Acórdão embargado, mas tão-somente aos requisitos da contratação direta, considerados
cumpridos pelo Plenário desse egrégio Tribunal. Sequer questionou-se a diferença entre os valores do contrato e
os previstos na Tabela Referencial de Honorários da OAB local.
35.
Se tais exigências foram consideradas desnecessárias naquele processo, não poderia essa
colenda Câmara, ao arrepio da Jurisprudência do Plenário do Tribunal, fazer tais imposições a entidade
igualmente sujeita ao controle externo da Corte.
36.
Nesse sentido, insta salientar ter a EMBARGANTE cumprido os mesmíssimos requisitos no
presente processo, quais sejam, (i) serviço técnico especializado; (ii) natureza singular do serviço; e (iii) notória
especialização do contratado, como disposto no art. 25 da Lei nº 8.666/1993.
37.
Destaque-se que os valores cobrados por processo em que a entidade é parte no contrato em
testilha são próximos dos valores questionados no TC nº 026.915/2020-0. Além disso, de maneira similar, a
justificativa da notória especialização também foi dada tão-somente mediante apresentação dos currículos dos
advogados integrantes da banca.
38.
Não se mostra razoável exigir somente no presente processo que a autoridade promova
justificativa circunstanciada quanto à necessidade de contratação de serviços de advocacia para
acompanhamento dos inquéritos e processos judiciais, ou quanto à dimensão e complexidade do trabalho que
seria efetuado. Tampouco há se falar em necessidade de explicação circunstanciada sobre a notória
especialização do escritório contratado.
39.
O custo e o tempo exigidos para esse trabalho afrontariam, ademais, o princípio da eficiência e
tornariam letra morta a hipótese de inexigibilidade de licitação especificamente no período em que se encarava a
deflagração da Operação São Cristóvão, como narrado.
40.
Merece reparo o acórdão embargado, portanto, para que sejam suprimidas quaisquer
interpretações tendentes a impor às EMBARGANTES exigências no caso de inexigibilidade de licitação
presente, de maneira não condizente com o que vem decidindo o plenário desse egrégio TCU em casos
similares.
IV – Conclusão e Pedidos.
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41.
Pelo exposto, requer-se sejam os presentes Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito,
acolhidos, com efeitos infringentes, para tornar integralmente insubsistente o Acórdão nº 13.918/2020-TCU-1C,
julgando-se improcedente a Representação em apreço, sem que haja a determinação de novas diligências ou de
instauração de Tomada de Contas Especial”.

É o relatório.
Proposta de Deliberação
Cuidam os autos de representação autuada em cumprimento à determinação contida nos
despachos insertos às peças 1 e 10, referentes às propostas formuladas pela então Secretaria de
Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevidência) nos
processos de prestação de contas ordinárias do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte
(Senat) e do Serviço Social do Transporte (Sest), relativas ao exercício de 2015 (TCs 000.190/2017-9 e
000.189/2017-0, respectivamente).
2.
Ao examinar as prestações de contas anuais do Sest e do Senat, exercício 2015, a
SecexPrevidência constatou a existência de indícios de irregularidades na contratação de serviços
advocatícios do escritório Ferreira & Chagas Advogados, pelas referidas entidades, por inexigibilidade
de licitação.
3.
Por meio do acórdão 13918/2020-TCU-1ª Câmara, este Tribunal deliberou o que se segue:
“VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, em processo apartado, instaurada em
decorrência da constatação, nos processos de prestação de contas ordinárias do Serviço Nacional de
Aprendizagem do Transporte (Senat) e do Serviço Social do Transporte (Sest), relativas ao exercício de 2015
(TCs 000.190/2017-9 e 000.189/2017-0, respectivamente) de indícios de irregularidade na contratação, em
5/11/2014, de serviços advocatícios, por inexigibilidade de licitação, do escritório Ferreira & Chagas
Advogados.
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 da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts.
235 e 237, VI, do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la procedente;
9.2. ordenar a conversão da presente representação em tomada de contas especial, com fundamento no art.
47 da Lei 8.443/1992 c/c art. 252 do RI/TCU, devendo, nos termos do art. 41 da Resolução TCU 259/2014, ser
autuado processo específico para esse fim, ao qual será apensado o processo em exame;
9.3. ordenar a audiência dos responsáveis pelas irregularidades relacionadas a seguir, verificadas no
processo licitatório DEX 01056/14, autuado em 6/11/2014, que tratou da contratação, por inexigibilidade de
licitação, do escritório de advocacia Ferreira & Chagas Advogados (CNPJ 04.032.380/0001-05):
9.3.1. inexistência de assinaturas em pedido de serviços constante dos autos;
9.3.2. contrato firmado em data anterior ao pedido (o contrato foi celebrado em 5/11/2014 e o processo
foi autuado em 6/11/2014);
9.3.3. inexistência de justificativas circunstanciadas para a contratação de cada um dos serviços descritos
no contrato (prestação de serviços jurídicos para atuação e acompanhamento de processos criminais, elaboração
de minutas de novos estatutos sociais e assistência jurídica e orientativa para a criação de estrutura de auditoria
interna);
9.3.4. inexistência de proposta de preço formulada pelo referido escritório;
9.3.5. inexistência de avaliação do preço estabelecido no contrato quanto à compatibilidade com o
mercado ou razoabilidade em função do que seria contratado, em afronta ao art. 11 do Regulamento de
Licitações de Contratos do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat) e do Serviço Social do
Transporte (Sest);
9.3.6. inexistência de demonstração circunstanciada da notória especialização do contratado, assim
entendido nos termos do inciso II do artigo 10 do Regulamento (‘aquele cujo conceito no campo de sua
especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização,
aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com sua atividade permita inferir que o seu
trabalho e o mais adequado à plena satisfação do objeto a ser contratado’) em relação a cada um dos distintos
serviços previstos no contrato;
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9.3.7. inexistência de especificação detalhada dos serviços a realizar e dos produtos (minutas, pareceres,
relatórios etc.) que deveriam ser elaborados pela contratada na execução do item 1.3 do objeto do contrato),
dificultando ou inviabilizando o acompanhamento e fiscalização da execução do contrato, nos termos de sua
cláusula sexta, bem como a verificação da comprovação da realização dos serviços e da legitimidade do
respectivo pagamento, cujo ônus de comprovação passaria a ser tanto da autoridade autorizadora dos
pagamentos quanto da contratada;
9.3.8. previsão não justificada de reembolso de despesas da contratada;
9.3.9. execução contratual realizada por profissionais distintos daqueles cujos currículos foram
apresentados para demonstrar a notória especialização.
9.4. ordenar à unidade instrutiva que antes de implementar as medidas ordenadas nos itens 9.2 e 9.3,
promova as diligências e inspeções que se fizerem necessárias, elaborando matriz de responsabilidade, com a
finalidade de apurar a correta identificação das irregularidades, dos responsáveis, e do correspondente nexo de
causalidade, restituindo, posteriormente, ao gabinete do relator os autos da tomada de contas especial instaurada
em cumprimento aos itens 9.2 e 9.3, supra, para avaliação prévia da minuta de redação das medidas saneadoras
ali autorizadas;
9.5. cientificar a autoridade ministerial supervisora a respeito da conversão dos presentes autos em
tomada de contas especial, nos termos do art. 198, parágrafo único, do RI/TCU;
9.6. indeferir o pedido de ingresso do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, no presente
processo, na condição de terceiro interessado.
9.7. encaminhar cópia do presente acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, ao
Ministério Público Federal e à Polícia Federal, para as providências que entenderem cabíveis, franqueando aos
referidos órgãos o acesso aos autos”.

4.
Nesta fase processual, examinam-se embargos de declaração opostos pelo Serviço
Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat), por meio de seu representante legal, contra o
acórdão supramencionado, em razão da existência de omissão e contradição, sintetizados pelo
embargante, nos seguintes termos (peça 62):
“– Da omissão: desconsideração de todo o contexto fático que levou à contratação por inexigibilidade de
licitação, sobretudo a deflagração da Operação São Cristóvão. Violação ao art. 22 da LINDB”.
“– Da contradição: o acórdão peca por exigir a utilização de orçamentos detalhados em planilhas quando
tais elementos são inaplicáveis às hipóteses de inexigibilidade de licitação. Inteligência do art. 26 da Lei nº
8.666/93”.

5,
Os fundamentos para os embargos estão detalhados no relatório antecedente.
II
6.
Preliminarmente, conheço dos presentes embargos, nos termos dos arts. 32, II, e 34 da
Lei 8.443/1992, por considerar preenchidos os requisitos atinentes à espécie recursal.
7.
Passo a tratar das alegadas omissão e contradição aduzidas nos embargos.
8.
Segundo o art. 34 da Lei 8.443/1992, “cabem embargos de declaração para corrigir
obscuridade, omissão ou contradição da decisão recorrida”.
9.
Vicente Greco Filho assim define esses vícios da deliberação:
“- obscuridade: defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de
simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos, havendo obscuridade quando a sentença
está incompreensível no comando que impõe e na manifestação de conhecimento e vontade do juiz.
- contradição: afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão,
sendo que, nesses casos, a correção da sentença, em princípio, não levaria a uma verdadeira modificação da
sentença, mas apenas a um esclarecimento de seu conteúdo.
- omissão: caso em que a sentença é complementar, passando a resolver questão não solucionada,
ganhando substância, portanto, sendo que as questões que devem ser resolvidas pelo juiz são todas as relevantes
postas pelas partes para a solução do litígio, bem como as questões de ordem pública que o juiz deve resolver de
ofício, como, por exemplo, a coisa julgada.” (Direito Processual Civil Brasileiro, Saraiva, 11ª ed., 2º volume,
259/260).

10.
Os embargos de declaração não se prestam, em regra, para rediscussão do mérito, nem
para reavaliação dos fundamentos que levaram à prolação do acórdão recorrido.
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11.
Especificamente sobre a omissão, observa-se que os embargos visam à solução de
eventual lacuna na decisão, caracterizada por situação em que o juiz ou o tribunal deveria ter decidido
determinada questão e não o fez. Logo, não configura omissão questão que deveria ser respondida em
decorrência do mero entendimento ou opinião do embargante.
12.
Destaco, nesse sentido, o seguinte excerto de deliberação do Superior Tribunal de
Justiça (STJ):
“(...) objetivam expungir da decisão embargada, o vício da omissão, entendida como aquela advinda do
próprio julgado e prejudicial à compreensão de causa, e não aquela que entenda o embargante, ainda mais como
meio transverso a impugnar os fundamentos da decisão recorrida.” (STJ, EDcl REsp 351490, DJ 23/09/2002).

13.
No caso sob exame, o contexto fático alegado pelo Senat para a contratação
emergencial, qual seja, a deflagração da operação São Cristovão, não tinha o condão de eximir a
entidade de cumprir os seus próprios regramentos acerca da contratação por inexigibilidade. E foi
exatamente o descumprimento dos referidos regramentos que serviram como fundamento para a
decisão do colegiado, no sentido de que a representação fosse considerada procedente e de que fosse
ordenado à unidade instrutiva proceder à audiência dos responsáveis.
14.
Não se trata, portanto, de o relator ter desconsiderado a situação fática que levou à
contratação direta, por inexigibilidade, muito menos de desconsiderar o art. 22 da LINDB, ao elaborar
a proposta de deliberação condutora do acórdão impugnado. Trata-se, na verdade, do fato de o relator
ter analisado o caso concreto e fundamentado a referida proposta de deliberação nas disposições
normativas e legais pertinentes, cujo cumprimento pelo Senat era de caráter cogente. O que o
embargante pretende com os embargos é rediscutir o mérito da representação, o que não é possível por
essa via recursal.
15
Reproduzo, a seguir, excerto da proposta de deliberação inserta à peça 46, com o fim de
demonstrar a inexistência da omissão alegada pelo embargante:
“15.
Primeiramente, cabe afastar qualquer ilação no sentido de que as instruções da
SecexPrevidência ou da SecexTrabalho sustentam a proibição de contratação direta de serviços advocatícios, até
porque isso não só é possível como é comum na administração pública.
16.
No entanto, conforme a legislação vigente, é obrigatória a justificação circunstanciada da
contratação direta, como se vê nos artigos 10 e 11 do Regulamento de Licitações e Contratos do SEST e do
SENAT.
‘Art. 10 – A licitação será inexigível quando houver inviabilidade de competição, em especial:
(...)
II – na contratação de serviços com empresa ou profissional de notória especialização, assim entendido
aqueles cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências,
publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com sua atividade
permita inferir que o seu trabalho e o mais adequado à plena satisfação do objeto a ser contratado.
(...)
Art. 11- As dispensas, salvo os casos previstos nos incisos I e II do art. 9º, ou as situações de
inexigibilidade, serão circunstanciadamente justificadas pelo órgão responsável, inclusive quanto ao preço e
ratificadas pela autoridade competente’.
17.
Do mesmo modo, os artigos da Lei de Licitações, de aplicação subsidiária:
Art. 26. As dispensas previstas (...) necessariamente justificadas (...) O processo de dispensa, de
inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes
elementos: II - razão da escolha do fornecedor ou executante; III - justificativa do preço.
18.
E, ainda, a recente Lei 14.039/2020, que alterou o Estatuto da Advocacia:
Art. 3º-A. Os serviços profissionais de advogado são, por sua natureza, técnicos e singulares, quando
comprovada sua notória especialização, nos termos da lei. (Incluído pela Lei nº 14.039, de 2020)
Parágrafo único. Considera-se notória especialização o profissional ou a sociedade de advogados cujo
conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações,
organização, aparelhamento, equipe técnica ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita
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inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do
contrato. (Incluído pela Lei nº 14.039, de 2020) –[grifei]
19.
O que a inspeção realizada pela então SecexPrevidência constatou foi o explícito e injustificado
descumprimento do regulamento de licitações das entidades e das leis que lhes são subsidiárias. Sobre esse
aspecto, cabem as seguintes ponderações:
a) Não há qualquer justificativa circunstanciada, ou mesmo justificativa singela, quanto à necessidade de
contratação de serviços de advocacia para elaboração de minuta de novos estatutos sociais e ‘assistência jurídica
e orientativa para a criação de estrutura de auditoria interna’.
b) Não há qualquer informação acerca dos inquéritos e processos judiciais, qualquer exposição sobre a
dimensão e complexidade do trabalho que seria efetuado, que não recebeu o mínimo detalhamento.
c) Não há a mínima explicação circunstanciada sobre a notória especialização do escritório que ‘permita
inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do
contrato’, como estabelecem as normas anteriormente mencionadas.
d) Não foi realizada nem registrada qualquer avaliação da razoabilidade do preço a ser pago, ainda que de
forma simplificada.
e) Não consta dos autos nem mesmo a proposta de preços do escritório contratado, com detalhamento dos
serviços a serem prestados, prazos, e valores para cada um deles: minuta de estatuto, orientações sobre a
auditoria interna, acompanhamento de inquéritos e processos judiciais.
f) As pessoas que assinaram o contrato em nome do Sest/Senat e em nome do escritório não estão
identificadas (peça 15, p. 125). A unidade instrutiva solicitou ao Sest/Senat a identificação de quem assinou o
contato e, surpreendentemente, não obteve resposta. A auditora-chefe informou: ‘esclarece-se que, pelas
informações constantes do processo DEX 01056/2014 não é possível informar o responsável pela representação
das entidades junto ao referido contrato, ou mesmo os responsáveis pela Comissão de Licitação do feito’.
g) Nos autos, há um formulário de solicitação apenas dos serviços de acompanhamento processual
judicial, também sem assinatura, no valor de R$ 750.000,00, sem qualquer justificativa.
20.
Insta salientar que ao serem demandadas a apresentar esclarecimentos sobre o processo de
contratação do escritório Ferreira & Chagas Advogados, no âmbito de auditoria realizada pela Controladoria
Geral da União (CGU), que compôs o processo de prestação de conta do exercício de 2015 do Sest e do Senat,
as entidades encaminharam respostas evasivas, conforme se verifica a seguir (peça 15, p. 260):

21.
Na resposta acima, as entidades não fizeram menção ao art. 11 do próprio regulamento que
exige justificativa circunstanciada, especialmente quanto ao preço: ‘Art. 11- As dispensas, salvo os casos
previstos nos incisos I e II do art. 9º, ou as situações de inexigibilidade, serão circunstanciadamente justificadas
pelo órgão responsável, inclusive quanto ao preço e ratificadas pela autoridade competente’.
22.
Quanto à escolha do escritório, embora tivessem recebido oportunidade de explicá-la, não o
fizeram (peça 15, p. 261):
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(...).”

16.
Passo a tratar da suposta contradição, configurada, nos termos expressos nos embargos,
pelo fato de o acórdão “exigir a utilização de orçamentos detalhados em planilhas quando tais
elementos são inaplicáveis às hipóteses de inexigibilidade de licitação. Inteligência do art. 26 da Lei nº
8.666/93”.
17.
De acordo com o embargante, a contradição estaria no fato de este relator ter efetuado
exigências descabidas quanto à justificativa de preço, utilizando como comparativo a tabela de
honorários da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e contrariando a jurisprudência deste Tribunal.
18.
Tal alegação não merece prosperar, uma vez que a contradição que deve ser resolvida
por meio da oposição de embargos é aquela que se estabelece entre os termos da própria decisão
(relatório/voto/acórdão). No caso em exame, há conexão lógica entre os fundamentos e as conclusões
da proposta de deliberação norteadora do acórdão 13918/2020-TCU-1ª Câmara. Novamente, o que o
embargante intenciona é rediscutir o mérito da representação.
19.
Transcrevo a seguir o excerto referente à questão da ausência de justificativa para os
preços contratados, com vista a demonstrar que o acórdão impugnado está coerente com os
fundamentos constantes da proposta de deliberação (peça 46):
“23.
Especificamente sobre o preço, a resposta foi evasiva. A possibilidade de contratação direta não
dispensa a justificativa do preço, contrariamente ao que defendeu a entidade em resposta enviada à CGU (peça
15, p. 262):

24.
Convém destacar, também, o excerto do relatório de inspeção da SecexPrevidência, o qual
sintetiza com objetividade a situação ora analisada (peça 11, p. 119):
‘119.
Observou-se, portanto que, nos autos do processo de contratação, não consta a devida
caracterização da singularidade do objeto e da notória especialização do contratado que justificasse a
contratação de serviços advocatícios com base na inexigibilidade de licitação. Não existem os elementos
necessários à comprovação do tipo de contratação. Não foi demonstrada, de forma clara, a inviabilidade de
competição. Não há qualquer justificativa para a escolha do respectivo escritório de advocacia. Não consta
pesquisa de preços no sentido de proporcionar transparência na escolha do escritório. Portanto, não consta nos
autos evidências necessárias para comprovar de forma cabal a legalidade do procedimento adotado pelo Sest e
pelo Senat ou o preço que foi estipulado para a execução dos serviços.
(...)
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125. A jurisprudência do TCU sobre esse tema é de que as justificativas para a inexigibilidade e dispensa
de licitação devem estar circunstancialmente motivadas, com a clara demonstração de ser a opção escolhida, em
termos técnicos e econômicos, a mais vantajosa para a administração.
126. Seria possível a contratação de escritório de advocacia precedida de inexigibilidade de licitação, no
entanto, se os requisitos legais fossem atendidos. A contratação direta seria plausível mesmo nos casos de
pluralidade de especialistas no assunto. A decisão de contratar e a escolha do contratado insere-se na gama de
discricionariedade do gestor, todavia alguns pré-requisitos devem ser obedecidos. O preço deveria estar
compatível com o mercado, além da justificativa da respectiva escolha, dentre os diversos profissionais ou
empresas aptas para a contratação, o que não foi demonstrado minimamente.’ (grifei)
25.
Como bem salientou a unidade instrutiva, a ausência de justificativa circunstanciada do preço,
bem como a falta de detalhamento dos serviços a serem prestados com os respectivos valores, contraria, ainda, a
essência da jurisprudência desta Corte de Contas, a exemplo do acórdão 3.289/2014-TCU-Plenário
(Jurisprudência Selecionada do Tribunal de Contas da União):
‘É dever do gestor, mesmo nas contratações diretas por inexigibilidade de licitação, elaborar orçamento
detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os custos unitários do objeto a ser contratado,
pois se trata de documento indispensável à avaliação dos preços propostos (art. 7º, § 2º, inciso II, e § 9º, c/c o
art. 26, inciso III, da Lei 8.666/1993).’
26.
No caso sob exame, o Sest e o Senat não procederam à avaliação de preços no mercado, nem
apresentaram justificativa circunstanciada de preço, de modo que fosse cumprido o art. 11, caput, dos
Regulamentos de Licitações e Contratos das entidades. Também não constou do pedido de aquisição dos
serviços ou do contrato firmado o detalhamento dos serviços a serem prestados com os respectivos valores.
27.
Diante da situação analisada, deve ser realizada a audiência dos responsáveis pela contratação
do escritório Chagas & Freitas Advogados, por inexigibilidade de licitação, sem que fosse dado cumprimento às
exigências constantes dos arts. 10, II e 11 do Regulamento de Licitações de Contratos do Sest/Senat, do art. 3º
da Lei 14.039/2020 e do art. 26, III, da Lei 8.666/1993, de aplicação subsidiária.
28.
As falhas no processo de contratação podem ser assim sintetizadas:
• inexistência de justificativa circunstanciada relativamente à necessidade dos serviços e da específica
contratação do escritório escolhido;
• ausência de comprovação por parte do próprio escritório quanto à sua notória especialização em matéria
criminal e ‘auditoria interna’ ou mesmo quanto à atuação no sistema S, para fins de elaboração de estatuto
social;
• ausência de proposta de preço apresentada pelo escritório contratado;
• inexistência de avaliação, pelos contratantes, do preço a ser pago;
• inexistência de detalhamento contratual dos serviços a serem prestados e dos produtos a serem
entregues;
• inexistência de atribuição individualizada de valores correspondentes à execução de serviços
completamente distintos.”

20.
Ponto essencial que deu suporte para a conclusão sobre a ocorrência de dano, ensejando
a determinação de instauração de tomada de contas especial, foi a constatação de que não houve
comprovação, nos autos, da entrega, pelo escritório Ferreira & Chagas Advogados, dos produtos e
serviços contratados. Em decorrência desse fato deverá haver a citação dos responsáveis, pelo valor
total do contrato (sem qualquer referência à tabela de honorários da OAB).
21.
Destaque-se, contudo, que tal aspecto, apesar de ter sido determinante para o deslinde
do processo, não foi questionado pelo embargante.
***
22.
Os argumentos trazidos pela embargante, portanto, não demonstram a existência de
omissões ou contradições no acórdão embargado e objetivam a rediscussão do mérito da decisão, o que
não deve ocorrer por meio de embargos de declaração, espécie recursal que, via de regra, tem por
finalidade aclarar ou corrigir os defeitos da deliberação recorrida.
23.
Uma vez que o acórdão 13918/2020/TCU-1ª Câmara não contém os alegados vícios de
omissão ou contradição, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de declaração.
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24.
Observo, ainda, que, na manhã de hoje, recebi pleito de retirada de pauta do presente
processo formulado pelo escritório de advocacia Ferreira e Chagas sob o argumento que poderiam
trazer novas informações e documentos e construir uma resolução, no seu entender justa e adequada,
para o caso.
25.
Indefiro o pleito, uma vez que o escritório poderá apresentar os documentos que julgar
necessários, se for o caso, em resposta às citações que porventura vierem a ser emitidas no processo de
tomada de contas especial que deverá ser aberto para tratar do caso.
Diante do exposto, manifesto-me pela aprovação do acórdão que ora submeto à apreciação deste
Colegiado.

ACÓRDÃO Nº 5384/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 021.660/2019-0.
2. Grupo II – Classe: I – Assunto: Embargos de declaração (Representação).
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes:
3.1. Recorrente: Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - Conselho Nacional
(73.471.963/0001-47).
4. Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - Conselho Nacional.
5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico
(SecexDesenvolvimento).
8. Representação legal:
8.1. Abel Batista de Santana Filho (OAB/DF 59.828) e outros, representando Serviço Nacional
de Aprendizagem do Transporte - Conselho Nacional.
8.2. Adriane Cristine Cabral Magalhães (OAB/AM 5373), representando Ordem dos Advogados
do Brasil - Conselho Federal.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Serviço
Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat) contra o acórdão 13918/2020-TCU-1ª Câmara.
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara,
diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o
art. 287 do RI/TCU, em:
9.1. conhecer destes embargos de declaração, para, no mérito, negar-lhes provimento;
9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5384-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira
(Relator).
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(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

WEDER DE OLIVEIRA
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral
GRUPO II – CLASSE II – Primeira Câmara
TC 022.088/2019-9
Natureza: Tomada de Contas Especial
Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS
Responsáveis: Acessibilidade Brasil (05.147.737/0001-55); Guilherme de Azambuja Lira
(316.202.217-72)
Representação legal: Lauro Cesar Mazetto Ferreira (OAB/SP 183.983), representando
Acessibilidade Brasil (peça 103).
SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONVÊNIO. IMPUGNAÇÃO DE
DESPESAS REFERENTES AO 4º TERMO ADITIVO. NÃO APLICAÇÃO DE RECURSOS NO
MERCADO FINANCEIRO. CITAÇÃO DO GESTOR E DA ENTIDADE. REJEIÇÃO PARCIAL
DAS ALEGAÇÕES DE DEFESA. CONTAS IRREGULARES. DÉBITO E MULTA.
Relatório
Reproduzo, a seguir, com ajustes de forma, a instrução da Secretaria de Controle Externo de
Tomada de Contas Especial (Secex-TCE), inserta à peça 107 dos presentes autos:
“INTRODUÇÃO
1.
Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada por Fundo Nacional de Saúde - MS,
em desfavor de Guilherme de Azambuja Lira (CPF: 316.202.217-72) e Acessibilidade Brasil (CNPJ:
05.147.737/0001-55), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União
realizadas por meio do Convênio 2197/2008, registro Siafi 643916, (peça 45) firmado entre o Ministério da
Saúde e Acessibilidade Brasil, e que tinha por objeto o instrumento descrito como ‘Fortalecer a Biblioteca
Virtual em Saúde Pública’.
HISTÓRICO
2.
Em 3/5/2018, 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 Saúde - MS autorizou a instauração da tomada de contas
especial (peça 24). O processo foi registrado no sistema e-TCE com o número 441/2018.
3.
O Convênio 2197/2008, registro Siafi 643916, foi firmado no valor de R$ 584.500,00, sendo
R$ 559.500,00 à conta do concedente e R$ 25.000,00 referentes à contrapartida do convenente. Teve vigência
de 31/12/2008 a 22/10/2011, com prazo para apresentação da prestação de contas em 21/11/2011. Os repasses
efetivos da União totalizaram R$ 559.500,00 (peça 32).
4.
A prestação de contas e complementações enviadas foram analisadas por meio dos documentos
constantes nas peças 13, 14, 15, 16, 17 e 18.
5.
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:
Impugnação de despesas; Não aplicação no mercado financeiro.
6.
Os responsáveis arrolados na fase interna foram devidamente comunicados e, diante da ausência
de justificativas suficientes para elidir a irregularidade e da não devolução dos recursos, instaurou-se a tomada
de contas especial.
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7.
No relatório (peça 50), o tomador de contas concluiu que o prejuízo importaria no valor original
de R$ 251.530,42, imputando-se a responsabilidade a Guilherme de Azambuja Lira, Presidente, no período de
30/10/2006 até o momento, na condição de dirigente e Acessibilidade Brasil, na condição de contratado.
8.
Em 31/5/2019, a Controladoria-Geral da União emitiu o relatório de auditoria (peça 51), 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 52 e 53).
9.
Em 26/7/2019, 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 54).
10.
À peça 57 dos autos foram efetuadas as análises relativas aos fatos que deram ensejo à
instauração da presente TCE, tendo sido proposta a citação dos responsáveis contidos no preâmbulo. O Diretor e
Secretário da Secex-TCE corroboraram a proposta de citação efetuada (peças 58 e 59), tendo sido efetuadas as
citações (peças 62 e 63).
10.1.
Por meio de procurador legalmente constituído (peça 64), o responsável, pessoa física,
representante da entidade citada, apresentou os elementos de defesa que compõem as peças 65 a 102 e 104, que
servem como alegações de defesa de ambos os responsáveis.
ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE PROCEDIBILIDADE DA IN/TCU 71/2012
Apreciação do Prejuízo ao Contraditório e Ampla Defesa
11.
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 o fato gerador da irregularidade
sancionada ocorreu em 22/10/2011, e os responsáveis foram notificados sobre a irregularidade pela autoridade
administrativa competente conforme abaixo:
11.1.
Guilherme de Azambuja Lira, peça 25.
11.2.
Acessibilidade Brasil, peça 25.
Valor de Constituição da TCE
12.
Verifica-se, ainda, que o valor atualizado do débito apurado (sem juros) em 1/1/2017 é de R$
362.428,77, 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
13.
Informa-se que foi encontrado débito imputável aos responsáveis em outros processos em
tramitação no Tribunal:
Responsável
Guilherme de Azambuja Lira

Processos
042.420/2012-1 (TCE, encerrado)

14.
A tomada de contas especial está, assim, devidamente constituída e em condição de ser
instruída.
EXAME TÉCNICO
Da citação dos responsáveis e alegações de defesa apresentadas:
Ofícios de citação 14240 e 14241/2019-TCU/Seproc, de 6/12/2019 (peças 62 e 63):
Alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Guilherme de Azambuja Lira, Representante legal de
Acessibilidade Brasil (CNPJ: 05.147.737/0001-55 (peça 65):
15.
A defendente iniciou as suas alegações de defesa mencionando as atividades que exerce, bem
como contextualizando os objetivos do convênio de que tratam a presente demanda. Alegou que período de
vigência do referido Convênio 2197/2008 foi de 31/12/2008 a 21/12/2011, afirmando que todo o plano de
trabalho foi integralmente executado, aprovado e entregue à concedente, sendo a prestação de contas do
convênio sido realizada em duas etapas pela convenente/Requerida, a saber: a primeira (parcial) foi realizada em
08 de abril de 2011, por meio do ofício ACBR/FNS nº 03/2011, aprovada pelo Parecer GESCON nº 2799, de 20
de maio de 2011, após o término da primeira fase do convênio e que se referiu a primeira parcela de liberada
para a Convenente (peças 74 e 75) e;
16.
Alegou que a segunda e final prestação de contas realizada em 14 de setembro de 2012, por
meio de ofício ACBR s/nº (peça 76), sendo objeto de análise (e reanálises) pelos pareceres: a) Parecer GESCON
3469, de 25 de novembro de 2013 (peça 80); b) Parecer GESCON 777, de 26 de junho de 2015 (peça 82); c)
Parecer GESCON 168, de 16 de março de 2016 (peça 92); d) Parecer GESCON 623, de 15 de julho de 2016
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(peça 94) e, por fim, e) Parecer GESCON 985, de 2 de dezembro de 2016 (peça 96), os quais concluíram pela
não aprovação das contas prestadas pela Convenente referente ao 4º Termo Aditivo do Convênio, em que pese
todos os esclarecimentos efetuados por esta, que estão aqui anexados (peças 81, 83, 93 e 95).
17.
O defendente mencionou que o parecer GESCON, acerca da Prestação de Contas final do
Convênio, apresentou os devidos esclarecimentos à Divisão de Convênios do Ministério da Saúde, de modo a
dirimir totalmente as dúvidas e demonstrar a total execução física-financeira do plano de trabalho e a boa-fé da
Convenente com o projeto e os recursos liberados.
18.
Alegou que a decisão final exposta no parecer 985, de 02/12/2016, pela não aprovação das
contas do 4º Termo Aditivo do Convênio 2197/2008 pautou-se em três fatos para sua conclusão: a) o recurso
liberado ao Convenente permaneceu sem aplicação durante toda execução do Convênio; b) realização de
contratação direta, sem cotação prévia de preços no mercado, da empresa Tath & Ana Com Serv de Info Ltda.,
inclusive sem formalização de contrato com a descrição dos serviços contratados e; c) ausência de comprovação
da efetiva transferência dos recursos para a empresa prestadora de serviço.
19.
Não tendo a concedente aprovado a prestação de contas, a defendente alegou que lançou mão de
ação anulatória do débito, por meio da ação judicial nº 0500100-59.2019.04.02.5101, em trâmite perante a 32ª
Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ – o qual pode ser integralmente acessado pela via
eletrônica (e-Proc) pelo sítio www.jfrj.jus.br (peça 100), e que o referido processo judicial encontra-se
atualmente conclusos para sentença, razão pela qual a defendente requer a suspensão do presente procedimento
de Tomada de Contas Especial.
20.
A defendente menciona que cumpriu o objeto do convênio e que apresentou todos os relatórios
técnicos de cumprimento do objeto exigidos, tendo ressaltado que a própria Divisão de Convênios – DICON/RJ
solicitou que a Coordenação-Geral de Documentação e Informação desse parecer sobre a regular execução do
convênio em tela, conforme despacho datado de 17 de abril de 2014, nos termos da cópia do referido despacho
extraída dos autos do processo administrativo 25000.204.200/2008-26 (Convênio 2197/2008) (peça 90, p. 1).
21.
Alegou, ainda, que a primeira etapa do convênio foi cumprida e aprovada e que, quanto à
execução física do 4º Termo aditivo, foram executadas as ações de acordo com Relatório Técnico Final, previsto
nas fls. 539 a 601. E mais, o Parecer GESCON 777, 29 de junho de 2015, item 6 (doc.10), declara, reconhece e
estabelece que a área técnica emitiu parecer favorável que o projeto pactuado foi devidamente entregue,
aprovando a execução física do plano de trabalho e que o próprio DICON/MS/RJ declara e reconhece que a
execução física-técnica do projeto foi integralmente entregue (peças 82 e 98), como previsto no convênio e
termo aditivo nº 4, tendo incorporado os serviços prestados ao patrimônio do ente concedente, bem como os
serviços previstos no plano foram todos executados, conforme aprovado no pano de trabalho, inclusive as
contrapartidas.
22.
Acerca da suposta não aplicação dos recursos no mercado financeiro, conforme mencionado
pelo concedente, a defesa alegou que o 4º Termo Aditivo foi assinado em fevereiro de 2011 e o respectivo valor
previsto para o 4º Termo Aditivo (R$ 250.000,00) somente foi liberado e depositado em conta bancária da
Convenente/Requerida em 02/06/2011, sendo que quase a totalidade do recurso foi integralmente utilizado até o
dia 07/06/2011 no projeto, ou seja, menos de uma semana após o depósito realizado (07/06/2011),
inviabilizando qualquer tipo de aplicação financeira de baixo risco e curtíssimo prazo.
23.
Destarte, a defesa alegou que a cobrança em questão, de R$ 2.530,42 (valor principal), levada a
efeito pela DICON/MS/RJ é, portanto, totalmente ilegal, não observando a forma de cálculo prevista no art. 116,
da lei 8.666/93 e o art. 54 da Portaria Interministerial 507/11, devendo ser concedida a segurança para anular o
débito lavrado para ser refeito o cálculo de acordo com os referidos dispositivos legais ou reduzido o valor
devido para R$ 83,06, que seria o real valor dos juros se aplicado os saldos dos recursos liberados em poupança.
24.
No que se refere à anulação da contratação e devolução dos valores pagos à empresa Tath &
Ana Bureaux de Serviços de Informática Ltda., o defendente alega que é, de igual modo, abusiva e ilegal, já que
a justificativa dada para se lavrar o débito diz respeito a contratação direta da empresa Tath & Ana Bureaux de
Serviços de Informática Ltda., sem cotação prévia de preços e a não comprovação da transferência de recursos
para a empresa prestadora de serviços, mas tendo a referida sido efetuada de modo legal, em vista do
conhecimento técnico, seriedade, reputação, singularidade, valor praticado dentro dos preços praticados no
mercado para facilitar a gestão do Convênio da citada assessoria, sem prejudicar o interesse público e o
desenvolvimento do projeto.
25.
Desse modo, a defesa alega que, conforme permite o estatuto social e o regimento interno da
Convenente/Requerida, devidamente publicado no D.O.Rio (peça 66) e arts. 13 e 25 da Lei 8.666/93, por se
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tratar de serviço altamente técnico realizado por profissional especializado, a Convenente/Requerida optou por
fazer a contratação direta de empresa técnica especializada de sua confiança, definindo qual seria o escopo do
projeto e os profissionais que deveriam ser por ela alocados para realização do mesmo.
26.
A defendente destacou também que o plano de trabalho do 4º Termo Aditivo previa a
contratação de mão de obra de terceiros para auxílio na consecução final do objetivo do projeto e a prestação de
contas e a própria equipe técnica da Impetrada constatou que a execução técnica do que estava previsto no plano
de trabalho aprovado, devendo ser concedida a segurança para anular a cobrança efetuada nesse ponto por ser
totalmente legal a contratação efetuada e evitar um enriquecimento ilícito do poder público em detrimento do
administrado.
27.
Assim, mais uma vez a defesa asseverou o cumprimento integral do convênio, bem como rogou
pelo arquivamento da TCE. Assim, a defesa alega que a cobrança da dívida em tela, como já demonstrado, é
totalmente ilegal e sem fundamento legal, pois se baseia única e exclusivamente na devolução, quase total, dos
valores repassados à Requerida, mais especificamente de R$ 249.000,00 referentes à contratação da empresa
Tath & Ana Bureaux de Serviços de Informática Ltda., caracterizando um claro enriquecimento ilícito da
administração pública em detrimento da entidade Convenente.
28.
A defesa alegou que teria sido atestado a execução técnica do projeto pela própria DICON/RJ,
estando os serviços prestados incorporados no patrimônio da administração pública, não havendo qualquer
informação, documento ou qualquer outro tipo de prova que comprovem a não utilização dos recursos
repassados para a consecução da finalidade do convênio firmado ou que acarrete em alguma ilegalidade ou
prejuízo ao erário público, já que a população pode se beneficiar do trabalho realizado pela
convenente/requerida, sobretudo, aquela parcela da população portadora de necessidades especiais.
29.
A defendente alega que, se supostamente constatado algum tipo de equívoco formal da
convenente/requerida, observando que o objeto foi adimplido, como previsto e o interesse público foi
observado, poderia se adotar uma outra medida administrativa para apuração proporcional do valor devido por
suposta infração, jamais requerer a devolução daquilo que foi repassado, desconsiderando todo o trabalho
honesto e de boa-fé realizado.
30.
Ao final, a defesa requereu a suspensão da TCE, considerando a existência processo judicial
questionando, o encerramento da presente Tomada de Contas Especial para declarar devidamente concluído,
quitado e encerrado o termo de convênio 2197/2008 para nada mais o órgão Concedente exigir, ou a redução do
valor do débito ou subsidiariamente, apenas para o caso de não se entender pela anulação total da dívida e
aprovação das contas do 4ª Termo Aditivo ao Convênio 2197/2008, que se reduza o valor a ressarcir pela
requerida, fixando-se um novo valor de modo efetivamente proporcional ao eventual dano causado,
efetivamente apurado, considerando que o projeto foi totalmente executado, entregue e incorporado ao
patrimônio da União para não se caracterizar um enriquecimento ilícito da administração público.
Análise:
31.
Inicialmente cabe mencionar que foi dada oportunidade de defesa aos agentes responsabilizados
na fase interna, em obediência aos princípios constitucionais que asseguram o direito ao contraditório e à ampla
defesa (art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal), conforme detalhado no item ‘Análise dos Pressupostos de
Procedibilidade da IN/TCU 71/2012’, subitem ‘Prejuízo ao Contraditório e Ampla Defesa’, constando na peça 4
dos autos os elementos de defesa apresentados anteriormente ao concedente dos recursos, mas que não as
acatou, permanecendo as irregularidades.
32.
É pertinente mencionar, ainda, que as alegações de defesa (peça 65), bem como os demais
documentos carreados aos autos pela defesa servem aos responsáveis solidários, pessoa jurídica e física,
inclusive pelo fato de o Sr. Guilherme de Azambuja Lira ainda ser o representante legal da entidade convenente,
além de ter sido nomeado o procurador legal para defender os responsáveis solidários, consoante se depreende
do documento assente à peça 64.
33.
Faz-se mister, ainda, mencionar que a irregularidade discutida nestes autos, conforme constou
da instrução anterior (peça 57), bem como dos ofícios de citação, trata da impugnação de despesas decorrente da
não comprovação da efetiva transferência dos recursos para a empresa prestadora do serviço, bem como a
contratação direta, sem cotação prévia de preços no mercado, além da não aplicação no mercado financeiro, ou
seja, da ausência de comprovação da regular execução do objeto do convênio, razão pela qual foi proposta a
impugnação total dos recursos repassados pelo convenente, ainda que o responsável alegue ter executado o
objeto do convênio.
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34.
No que se refere ao pedido de suspensão da presente TCE sob a alegação da existência da ação
judicial nº 0500100-59.2019.04.02.5101, em trâmite perante a 32ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de
Janeiro/RJ (doc.20, peça 100), em que se contesta a reprovação da prestação de contas, não cabe acatar tal
alegação de defesa/pedido do defendente, uma vez que se aplica aos processos de controle externo o princípio
da independência das instâncias, segundo o qual os trabalhos desenvolvidos em várias instâncias sobre o mesmo
fato correm de forma independente, o que pode desencadear condenações simultâneas nas esferas cível, criminal
e administrativa.
35.
A competência do TCU, insculpida no texto constitucional, é bem ampla e atinge não só
administradores públicos, como também pessoas físicas e jurídicas que utilizem, arrecadem, guardem,
gerenciem ou administrem dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome
desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.
36.
Nesses termos, diante da constatação de atos que causem prejuízos ao Erário, o TCU pode, além
de imputar débitos, aplicar outras penalidades que podem ser de cunho pecuniário ou não. Nos casos mais
graves, como o configurado nos presentes autos, não é incomum que seja declarada a inidoneidade para licitar
com a Administração Pública Federal.
37.
Também é pertinente mencionar, que embora o artigo 935 do Código Civil prescreva que a
‘responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato,
ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal’, há que se levar
em consideração, de maneira conjugada, o artigo 66 do Código de Processo Penal, que estabelece que ‘não
obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido,
categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato’.
38.
Desse modo, é entendimento na Jurisprudência consolidada do Tribunal que o TCU é instância
independente, não se faz necessário aguardar manifestação posterior do Poder Judiciário sobre a matéria em
apreço (Acórdão 3125/2013-Plenário, da Relatoria do Ministro Raimundo Carreiro). Conclui-se, assim, que o
princípio da independência das instâncias permite ao TCU apreciar, de forma plena, a boa e regular gestão dos
recursos públicos federais, mesmo nos casos em que as irregularidades também estejam sendo apuradas em
outras instâncias administrativas ou judiciais, sendo que o juízo administrativo só se vincula ao penal quando
neste último é afirmada, categoricamente, a inexistência do fato ou que o acusado não foi o autor do ilícito.
39.
No que se referem às alegações concernentes ao questionamento da cobrança de valores em
razão da não aplicação no mercado financeiro, este que teria resultado num suposto débito de R$ 2.530,42
levada a efeito pela DICON/MS/RJ, entende-se que cabe acatar tais alegações, consoante veremos. Uma vez que
a TCE foi instaurada em razão da impugnação das despesas efetuadas e, caso as alegações de defesa venham a
ser acolhidas, o valor em questão não terá a necessidade de recolhimento, já que o TCU adota modelo próprio
de cálculo de débito a ser recolhido, o que incluiria tais valores questionados. Destarte, quanta à presente
alegação, entende-se que cabe razão à defesa, cabendo excluir da parcela do eventual débito, em caso de não
acolhimento das alegações de defesa, o valor questionado.
40.
No que concerne às alegações relativas ao cumprimento integral do termo de convênio, a defesa
mencionou que a segunda e final prestação de contas tiveram a conclusão do concedente dos recursos pela não
aprovação das contas prestadas, em que pese todos os esclarecimentos efetuados pela defendente, conforme os
seguintes pareceres: a) Parecer GESCON 3469, de 25 de novembro de 2013 (doc. 08), peça 80); b) Parecer
GESCON 777, de 26 de junho de 2015 (doc.10, peça 82); c) Parecer GESCON 168, de 16 de março de 2016
(doc.12, peça 92); d) Parecer GESCON 623, de 15 de julho de 2016 (doc.14, peça 94) e, por fim, e) Parecer
GESCON 985, de 2 de dezembro de 2016 (doc.16, peça 96).
41.
A mesma alegação apresentada nos presentes autos está contida no documento de peça 4 dos
autos, não tendo havido nenhuma informação noviça que nos permita divergir do entendimento propalado pelo
concedente dos recursos no que se refere à negativa quanto à correta execução do ajuste aqui tratado. Demais
disso, o fato de o convenente ter executado uma ou algumas etapas do convênio, e tendo estas sido aprovadas
pelo concedente, não necessariamente impende a desnecessidade de devolução por parte do gestor dos recursos,
conforme ver-se-á. Assim, é entendimento na Jurisprudência dominante no TCU, que no caso de execução
parcial do objeto do convênio, sem alcance dos seus objetivos, o gestor convenente responde pelo total dos
recursos repassados, não cabendo ao defendente alegar o enriquecimento sem causa da Administração Pública,
quando da cobrança integral dos valores repassados.
42.
Quando o objeto de convênio é executado parcialmente e não se vislumbra a possibilidade de
aproveitamento do que foi realizado para posterior conclusão, aduz-se que houve completo desperdício dos
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recursos repassados, os quais devem ser integralmente devolvidos aos cofres federais. A impugnação da
totalidade das despesas realizadas com os recursos repassados pelo concedente afastaria a obrigatoriedade de
restituição da parcela referente à contrapartida do convenente, sob pena de enriquecimento sem causa da União.
Como no presente caso não há a cobrança da parcela relativa à contrapartida do convenente, assim como se
propôs a dispensa da cobrança da suposta não aplicação dos recursos no mercado financeiro, não há que se falar
em enriquecimento sem causa da União.
(Acórdão 993/2018 - Primeira Câmara (Relator Ministro Bruno Dantas)
‘No caso de execução parcial do objeto do convênio, sem alcance dos seus objetivos, o gestor convenente
responde pelo total dos recursos repassados. A empresa contratada, por outro lado, somente deve ressarcir ao
erário o montante correspondente ao valor recebido e não executado, porquanto esta não tem a responsabilidade
de assegurar o cumprimento dos objetivos do convênio, mas de realizar a obra (...)’.
43.
Ainda que se cogite a execução do objeto, considerando as irregularidades constantes da
prestação de contas, a exemplo da não comprovação da efetiva transferência dos recursos para a empresa
prestadora do serviço, não é possível afirmar haver nexo entre as despesas efetuadas e a referida execução.
44.
Quanto à alegação de que que teria sido atestada a execução técnica do projeto pela própria
DICON/RJ, estando os serviços prestados incorporados no patrimônio da administração pública, não havendo
qualquer informação, documento ou qualquer outro tipo de prova que comprovem a não utilização dos recursos
repassados para a consecução da finalidade do convênio firmado ou que acarrete em alguma ilegalidade ou
prejuízo ao erário público, apesar de ser repetitiva, refuta-se mais uma vez a mesma (peça 4, p. 3).
‘(...) concluímos que houve execução direta de parte do projeto pelo convenente (...) o instrumento para a
execução do projeto sob a forma de convênio foi inadequado, uma vez que por se tratar de OSCIP o Termo de
Parceria seria a melhor forma de contratação. Entretanto, a Área Técnica posicionou-se favorável ã execução
física (...) entendendo que O projeto pactuado foi entregue; 8.2 - face ao exposto (...) deverá ressarcir ao erário
os valores originais referentes a: bloqueio judicial, item 7.1, R$ 1.108,80; Não aplicação no mercado financeiro,
item 7.2, RS 28.639,72; Despesas bancárias, item 7.3, R$ 32,00; impugnação de despesas pela não comprovação
de pagamento, item 7.4, RS 249.000,00 e Não comprovação de aplicação de contrapartida proporcional, item
7.5, R$ 28.151,69, totalizando RS 306.932,21 (...)’.
45.
É pertinente não deixar olvidar que a prestação de contas foi realizada em duas etapas, conforme
a própria alegação de defesa do defendente, em 08 de abril de 2011, por meio do Ofício ACER/FNS, 3/2011,
aprovada parcialmente pelo Parecer GESCON N.° 2799, de 20 de maio de 2011; a última etapa ocorreu em 14
de setembro de 2012, encaminhada por meio do ofício s/n, sendo objeto de análise que consubstanciou o Parecer
GESCON N.° 3469, de 25 de novembro de 2013.
46.
A partir do momento que o concedente entende que os objetivos contidos no plano de trabalho
não foram atendidos, bem como não foram apresentados elementos noviços que nos permitisse dessumir pela
consecução do convênio, ainda que o defendente tenha carreado aos autos vários documentos (peças 66 a 100 e
104), não há como acatar tais alegações de defesa, propondo-se também o julgamento pela irregularidade das
presentes contas, a condenação pela devolução dos valores que não tiveram a sua regular gestão aferidos, além
da aplicação da multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992 aos responsáveis solidários.
Prescrição da Pretensão Punitiva
47.
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 dos responsáveis.
48.
No caso em exame, a perspectiva de aplicação de penalidade aos responsáveis não foi alcançada
pela prescrição, uma vez que a irregularidade sancionada deu-se em 22/10/2011 e o ato de ordenação da citação
ocorreu em prazo inferior a dez anos.
CONCLUSÃO
49.
Em face da análise promovida nos subitens 31 a 42, da Seção Exame Técnico, propõe-se rejeitar
a quase totalidade das alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Guilherme de Azambuja Lira e pela
Acessibilidade Brasil, à exceção daquela que tratou do débito pela suposta não aplicação dos recursos no
mercado financeiro, no valor de R$ 2.530,42, que deverá ser excluído do débito inicialmente imputado,
rejeitando-se as demais alegações de defesa, uma vez que não foram suficientes para sanear as irregularidades a
eles atribuídas.
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50.
Os argumentos de defesa tampouco lograram afastar o débito imputado ao 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, além da proposição da aplicação da
multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, individualmente.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
51.
Diante do exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo:
a) rejeitar a maior parte das alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Guilherme de Azambuja Lira (CPF:
316.202.217-72) e da Acessibilidade Brasil (CNPJ: 05.147.737/0001-55);
b) julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, alíneas ‘a’ e ‘c’, § 2º, da Lei
8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1º, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214,
inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas do Sr. Guilherme de Azambuja Lira (CPF: 316.202.217-72) e
da Acessibilidade Brasil (CNPJ: 05.147.737/0001-55), 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 das dívidas aos cofres Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos
juros de mora, calculados a partir das respectivas datas, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na
legislação em vigor:

Data

Valor
(R$)

2/6/2
011

150.000
,00

3/6/2
011

50.000,
00

7/6/2
011

49.000,
00

Total

249.000
,00

c) aplicar ao Sr. Guilherme de Azambuja Lira (CPF: 316.202.217-72) e Acessibilidade Brasil (CNPJ:
05.147.737/0001-55), individualmente, 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, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das
dívidas, caso não atendida às notificações;
e) autorizar, desde logo e caso solicitado, o pagamento da dívida da responsável, em até 36 parcelas
mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do RI/TCU, 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, na
forma prevista na legislação em vigor;
f) encaminhar cópia da deliberação que vier a ser proferida ao Procurador-Chefe da Procuradoria da
República na Bahia, nos termos do §3º do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender
cabíveis;
g) dar conhecimento ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República do Rio de Janeiro/RJ e ao
Fundo Nacional de Saúde (FNS) de que o Voto e Relatório que fundamentaram a respectiva deliberação podem
ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos”.

2.
O MP/TCU, representado pelo subprocurador-geral Paulo Soares Bugarin, manifestouse integralmente de acordo com a instrução da Secex-TCE, peça 110:
“Trata-se de tomada de contas especial instaurada por Fundo Nacional de Saúde – MS, em desfavor de
Guilherme de Azambuja Lira (CPF: 316.202.217-72) e Acessibilidade Brasil (CNPJ: 5.147.737/0001-55), em
razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio
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2197/2008, registro Siafi 643916 (peça 45), firmado entre o Ministério da Saúde e Acessibilidade Brasil, e que
tinha por objeto o instrumento descrito como ‘Fortalecer a Biblioteca Virtual em Saúde Pública’.
A irregularidade tratada no processo refere-se à impugnação de despesas decorrente da não comprovação
da efetiva transferência dos recursos para a empresa prestadora do serviço, bem como a contratação direta, sem
cotação prévia de preços no mercado, além da não aplicação no mercado financeiro.
A unidade técnica considera que, por meio de procurador legalmente constituído (peça 64), o responsável,
pessoa física, representante da entidade citada, apresentou os elementos de defesa que compõem as peças 65102 e 104, que servem como alegações de defesa de ambos os responsáveis.
Entretanto, observa-se que a peça 65 apresentada corresponde à defesa apenas da pessoa jurídica
Acessibilidade Brasil. Mesmo sabendo que o Sr. Guilherme de Azambuja Lira é o representante legal da
entidade, não há qualquer menção de que a defesa apresentada também se refere ao Sr. Guilherme de Azambuja
Lira.
Assim, tendo em vista que as comunicações foram enviadas aos responsáveis, tanto pessoa jurídica
quanto pessoa física, e que apenas a pessoa jurídica Acessibilidade Brasil se manifestou sobre as irregularidades
verificadas, o MPTCU entende que o responsável Guilherme de Azambuja Lira permaneceu silente, devendo ser
considerado revel pelo Tribunal, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art.
202, § 8º, do Regimento Interno do TCU. Por certo que a defesa apresentada pela entidade, nos termos do art.
161 do RITCU, poderá ser aproveitada pelo Sr. Guilherme de Azambuja Lira, no que concerne às circunstâncias
objetivas.
Analisadas as alegações de defesa apresentadas pela responsável Acessibilidade Brasil, a unidade técnica
conclui que as mesmas não foram suficientes para elidir as irregularidades atribuídas aos responsáveis, à
exceção daquela que tratou do débito pela suposta não aplicação dos recursos no mercado financeiro, que deverá
ser excluído do débito inicialmente imputado.
O MPTCU acompanha a proposta de encaminhamento da unidade instrutora.
De acordo com os autos, o convênio em análise teve uma previsão de valor inicial de
R$
340.450,00, sendo R$ 309.500,00 do MS e R$ 30.950,00 de contrapartida. A parcela de
R$
309.500,00 foi repassada em 4/2/2009. Também, por meio do 4º TA, foi repassado pelo MS o valor de R$
250.000,00 no dia 31/5/2011. A presente TCE recai sobre a parcela de R$ 250.000,00, tendo em vista que não
foi demonstrada sua regular utilização.
Sobre o pedido de suspensão da presente TCE, em razão da existência de ação anulatória do débito, por
meio da ação judicial 0500100-59.2019.04.02.5101, em trâmite perante a 32ª Vara Federal da Seção Judiciária
do Rio de Janeiro/RJ, apenas acrescento, em complemento à análise efetuada pela unidade técnica, que tal ação
foi julgada improcedente, com a confirmação da sentença no TRF-2. Atualmente, consta pendente a
admissibilidade de Recurso Especial.
No que se refere à glosa dos pagamentos à empresa Tath & Ana Bureaux de Serviços de Informática
Ltda., são questionados os seguintes valores:
a) R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00, referentes às Notas Fiscais 739 e 740, respectivamente, emitidas em
2/6/2011 pela empresa Tath & Ana Bureaux Serviços de Informática Ltda., com débitos na conta específica em
2/6/2011;
b) R$ 50.000,00 referente à Nota Fiscal 742, emitida em 3/6/2011 pela Tath & Ana Bureaux Serviços de
Informática Ltda., com débitos na conta específica em 3/6/2011;
c) R$ 49.000,00 referente à Nota Fiscal 745, emitida em 7/6/2011 pela Tath & Ana Bureaux Serviços de
Informática Ltda., com débitos na conta específica em 7/6/2011.
Sobre essa irregularidade, a defesa da entidade mostra-se contraditória.
Na peça 65, em sua defesa apresentada neste Tribunal, afirma que, por se tratar de serviço altamente
técnico realizado por profissional especializado, a entidade optou por fazer a contratação direta da empresa Tath
& Ana Bureaux Serviços de Informática Ltda., que seria uma assessoria técnica especializada de sua confiança,
em vista do conhecimento técnico, seriedade, reputação, singularidade, valor praticado dentro dos preços de
mercado. A transferência dos recursos à empresa contratada não foi comprovada, mesmo sendo uma prova fácil
de ser apresentada.
Entretanto, em 11/2015, a entidade apresenta manifestação na fase interna da TCE sobre os apontamentos
contidos no Parecer GESCON 777/2015. Naquela manifestação, afirma que a própria convenente teria prestado
os serviços do convênio. Sobre a ausência de comprovação do efetivo pagamento dos recursos, constantes das
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notas fiscais, a empresa Tath & Ana Bureaux Serviços de Informática Ltda. assim se manifesta (peça 4, p. 2728, destaques no original):
‘10.4.3.7 - Diferentemente do que ocorrera na primeira etapa, onde as notas fiscais foram emitidas pela
Convenente, neta etapa, (4º Termo Aditivo) devido o prazo de validade das notas fiscais ter expirado em
31/10/2010, isso não pode ser feito.
10.4.3.8 - Por esta razão, com vistas a tornar factível a remuneração pelos serviços prestados e entregues a
este Ministério, valeu-se de terceiros, para o recebimento do valor devido.
10.4.3.9 - A ausência da efetiva relação comercial, não descaracteriza a nota fiscal, tampouco a torna
ilegal. Tanto é que, para o estado (fazenda), não se pode opor o argumento de não obrigatoriedade de
recolhimento de impostos quando da emissão de nota fiscal, pela não prestação do serviço’.
Com esse relato, a entidade confirma que utilizou de um artificio para o recebimento da parcela referente
ao 4º termo aditivo do convênio. Assim, correta a proposta de rejeição de suas alegações de defesa.
Cabe registrar que à peça 9 consta, na fase interna desta TCE, reconhecimento da dívida tratada neste
processo, feita pelo Sr. Guilherme de Azambuja Lira, com pedido de parcelamento para devolução dos recursos
em 30 parcelas, datado de 22/12/2016.
Em vista do exposto, ante os elementos constantes nos autos, este representante do Ministério Público de
Contas manifesta-se de acordo com a proposta da unidade técnica, constante da peça 107, p. 8-9, com a ressalva
de que o responsável Guilherme de Azambuja Lira deve ser considerado revel pelo Tribunal, para todos os
efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 202, § 8º, do Regimento Interno do TCU”.

É o relatório.

Proposta de Deliberação
Em exame, processo de tomada de contas especial instaurado originalmente pelo Fundo Nacional
de Saúde (FNS) contra o Sr. Guilherme de Azambuja Lira, presidente da organização social civil de
interesse público Acessibilidade Brasil/RJ, desde 30/10/2006, em solidariedade com a entidade
mencionada, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por
intermédio do convênio 2197/2008 (Siafi 643916), celebrado com o Ministério da Saúde, que teve por
objeto “Fortalecer a Biblioteca Virtual em Saúde Pública”.
2.
O referido convênio vigorou no período de 31/12/2008 a 22/10/2011, com prazo de
prestação de contas fixado para 21/11/2011. Coube ao concedente repassar à entidade convenente o
valor de R$ 559.50,0047.
3.
A prestação de contas foi apresentada e analisada nos documentos constantes das peças 13
a 18, com reprovação do valor de R$ 251.530,42. De forma sintética, foram verificadas as seguintes
irregularidades ensejadoras da instauração desta tomada de contas especial: impugnação de despesas e
ausência de aplicação dos recursos no mercado financeiro.
4.
Os responsáveis foram notificados pelo concedente, mas não apresentaram justificativas
consideradas aptas a elidir as irregularidades constatadas48. Dessa forma, segundo consignado no
relatório de TCE 126/201849, o FNS imputou responsabilidade ao Sr. Guilherme de Azambuja Lira e à
entidade Acessibilidade Brasil.
5.
No âmbito desta Corte de Contas, a Secex-TCE, em instrução preliminar, concluiu pela
necessidade de citação do gestor e da entidade conveniada, conforme detalhamento a seguir50:
“Irregularidade 1: impugnação de despesas; Não aplicação no mercado financeiro.
Fundamentação para o encaminhamento:
Como restou caracterizada a omissão no dever de prestar contas, também se verificou a não comprovação
da boa e regular aplicação dos recursos objeto deste processo.
(...)

47

Peça 32.
Peça 4.
49
Peça 50.
50
Peças 62 e 63.
48
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Evidências da irregularidade: documentos técnicos presentes nas peças 43, 44, 42 e 41.
Normas infringidas: alínea ‘c’ do inciso II do artigo 63 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n°
127/2008.
Débitos relacionados aos responsáveis Acessibilidade Brasil (CNPJ: 05.147.737/0001-55) e Guilherme
de Azambuja Lira (CPF: 316.202.217-72):

Data
de
Valor histórico
ocorrência
(R$)
2/6/2011
150.000,00
3/6/2011
50.000,00
7/6/2011
49.000,00
22/10/2011
2.530,42
Valor atualizado do débito (sem juros) em 7/10/2019: R$ 396.897,31

Cofre credor: Fundo Nacional de Saúde - MS.
Responsável: Acessibilidade Brasil (CNPJ: 05.147.737/0001-55).
Conduta: não comprovar da efetiva transferência dos recursos para a empresa prestadora do serviço;
Contratação direta, sem cotação prévia de preços no mercado; Não aplicação no mercado financeiro.
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 período de 31/12/2008
a 22/10/2011.
Culpabilidade: Não há excludentes de ilicitude, de culpabilidade e de punibilidade; é razoável supor que o
administrador responsável pela pessoa jurídica 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.
Responsável: Guilherme de Azambuja Lira (CPF: 316.202.217-72).
Conduta: não comprovar a efetiva transferência dos recursos para a empresa prestadora do serviço;
Contratação direta, sem cotação prévia de preços no mercado; Não aplicação no mercado financeiro.
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 período de 31/12/2008
a 22/10/2011.
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 por meio da apresentação da prestação de contas no prazo e forma devidos”.

6.
Os responsáveis, por meio de representante legalmente constituído51, apresentaram as
alegações de defesa constantes das peças 65 a 102 e 104.
7.
A Secex-TCE considerou que as referidas alegações deveriam ser rejeitadas, com exceção
da questão concernente ao débito pela suposta ausência de aplicação dos recursos no mercado
financeiro, no valor de R$ 2.530,42, que, na opinião da unidade instrutiva, deve ser excluído do
montante originalmente imputado aos responsáveis.
8.
Consequentemente, propõe que as contas do Sr. Guilherme de Azambuja Lira e da
entidade Acessibilidade Brasil sejam julgadas irregulares, condenando-os em débito e aplicando-lhes a
multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/199252.
9.
O MP/TCU concordou em essência com a referida proposta de encaminhamento, fazendo,
contudo, ressalvas quanto ao fato de as alegações de defesa constantes das peças 65 a 102 e 104
poderem ser consideradas válidas para as pessoas física e jurídica. Na opinião do Ministério Público, o
Sr. Guilherme de Azambuja Lira não apresentou alegações de defesa e deve ser considerado revel53.
II
10. Inicialmente, manifesto-me de acordo com a Secex-TCE no que diz respeito à aceitação da
documentação constante das peças 65 a 102 e 104 como alegações de defesa da pessoa física e da
51

Peça 64.
Peça 107.
53
Peça 110.
52
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pessoa jurídica. Segundo se verifica nos autos54, o Sr. Guilherme de Azambuja Lira, na condição de
presidente da Acessibilidade Brasil concedeu procuração para que o advogado Lauro Cesar Mazetto
Ferreira, subscritor das alegações de defesa apresentadas, representasse a entidade nestes autos. Uma
vez que o Sr. Guilherme Azambuja Lira ocupa o cargo de presidente desde 2006, as alegações podem
ser aceitas também em seu nome.
11. Sobre o pedido dos responsáveis quanto à suspensão desta tomada de contas especial,
considerando o ajuizamento de ação anulatória de débito (ação judicial 0500100-59.2019.04.02.5101),
em tramitação na 32ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ55, ressalto, em
concordância com o consignado na instrução final da Secex-TCE, que tal fato não tem reflexo no
presente processo, tendo em vista a prevalência do princípio de independência das instâncias.
12. Além disso, conforme assentado no parecer do MP/TCU, a mencionada ação foi julgada
improcedente, com a confirmação da sentença no TRF-2. Foi interposto recurso especial, o qual
aguarda exame de admissibilidade56.
13. Passo a tratar especificamente das irregularidades ensejadoras desta tomada de contas
especial, quais sejam: a não aplicação de recursos no mercado financeiro e a impugnação de despesas
decorrente da não comprovação da efetiva transferência dos recursos para a empresa Tath & Ana
Bureaux Serviços de Informática Ltda., prestadora do serviço contratado de forma direta, sem cotação
prévia de preços no mercado.
14. No que se refere à questão da não aplicação dos recursos repassados em razão da
celebração do 4º termo aditivo ao convênio 2197/2008, o que teria gerado prejuízo ao erário no valor
de R$ 2.530,47, acompanho integralmente as análises da Secex-TCE e do MP/TCU no sentido do
acolhimento das alegações de defesa apresentadas.
15. Com efeito, restou demonstrado nos autos que a parcela de R$ 250.000,00 foi depositada
na conta específica do convênio em 2/6/2011, sendo utilizada integralmente nos dias 2 e 3/6/2011, de
modo que não há que se falar em rendimentos derivados de aplicação no mercado financeiro. Ademais,
o cálculo do valor do débito no âmbito desta Corte de Contas já embute o valor impugnado, que deve,
portanto, ser abatido do montante a ser recolhido pelos responsáveis.
16. No que concerne à aplicação do valor de R$ 250.000,00, pelo convenente, foram
verificadas irregularidades relativas aos pagamentos efetuados à empresa Tath & Ana Bureaux de
Serviços de Informática Ltda., indicados a seguir57:
“a) R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00, referentes às Notas Fiscais 739 e 740, respectivamente, emitidas em
2/6/2011 pela empresa Tath & Ana Bureaux Serviços de Informática Ltda., com débitos na conta específica em
2/6/2011;
b) R$ 50.000,00 referente à Nota Fiscal 742, emitida em 3/6/2011 pela Tath & Ana Bureaux Serviços de
Informática Ltda., com débitos na conta específica em 3/6/2011;
c) R$ 49.000,00 referente à Nota Fiscal 745, emitida em 7/6/2011 pela Tath & Ana Bureaux Serviços de
Informática Ltda., com débitos na conta específica em 7/6/2011”.

17. Em suas alegações de defesa, os responsáveis afirmaram que o objeto do convênio foi
cumprido integralmente, entregue com funcionalidade, e que foram apresentados todos os documentos
comprobatórios exigidos pelo concedente. Destacam que a Divisão de Convênios (DICON/RJ)
solicitou, em despacho de 17/4/2014, que a Coordenação-Geral de Documentação e Informação desse
parecer sobre a regular execução do convênio em tela58.
18. Sobre a legalidade da contratação da empresa Tath & Ana Bureaux de Serviços de
Informática Ltda., os responsáveis alegaram que foram cumpridos o estatuto social e o regimento

54

Peça 64.
Peça 100.
56
Peça 110.
57
Peça 110.
58
Peça 90, p. 1
55
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interno da entidade Acessibilidade Brasil, bem como os arts. 13 e 25 da Lei 8.666/1993, uma vez que
se tratava da contratação de serviços técnicos especializados.
19. Aduziram, por fim, que o 4º termo aditivo previa a contratação de mão de obra terceirizada
para auxiliar na consecução final do objetivo do convênio, de forma que não haveria débito e que a
devolução de recursos implicaria enriquecimento ilícito da administração.
20. Analisando a documentação constante dos autos, bem como as análises das alegações de
defesa empreendidas pela unidade instrutiva e pelo MP/TCU, verifico a impossibilidade de se concluir
de forma taxativa se o objeto do convênio foi integralmente concluído e se apresentou funcionalidade.
21. Resta evidenciado, contudo, que ainda que se pudesse acolher as alegações dos
responsáveis, de que houve a completa execução física do convênio, não há comprovação nos autos do
nexo de causalidade entre as despesas realizadas e os recursos transferidos no âmbito do convênio
2197/2008.
22. Os termos do parecer do MP/TCU, a seguir reproduzido, demonstram claramente a
impossibilidade de se estabelecer com precisão e certeza a relação de causalidade entre os recursos
destinados à execução do convênio e os pagamentos efetuados:
“Sobre essa irregularidade [a glosa dos pagamentos à empresa Tath & Ana Bureaux de Serviços de
Informática Ltda.], a defesa da entidade mostra-se contraditória.
Na peça 65, em sua defesa apresentada neste Tribunal, afirma que, por se tratar de serviço altamente
técnico realizado por profissional especializado, a entidade optou por fazer a contratação direta da empresa Tath
& Ana Bureaux Serviços de Informática Ltda., que seria uma assessoria técnica especializada de sua confiança,
em vista do conhecimento técnico, seriedade, reputação, singularidade, valor praticado dentro dos preços de
mercado. A transferência dos recursos à empresa contratada não foi comprovada, mesmo sendo uma prova fácil
de ser apresentada.
Entretanto, em 11/2015, a entidade apresenta manifestação na fase interna da TCE sobre os apontamentos
contidos no Parecer GESCON 777/2015. Naquela manifestação, afirma que a própria convenente teria prestado
os serviços do convênio. Sobre a ausência de comprovação do efetivo pagamento dos recursos, constantes das
notas fiscais, a empresa Tath & Ana Bureaux Serviços de Informática Ltda. assim se manifesta (peça 4, p. 2728, destaques no original):
10.4.3.7 - Diferentemente do que ocorrera na primeira etapa, onde as notas fiscais foram emitidas pela
Convenente, neta etapa, (4º Termo Aditivo) devido o prazo de validade das notas fiscais ter expirado em
31/10/2010, isso não pode ser feito.
10.4.3.8 - Por esta razão, com vistas a tornar factível a remuneração pelos serviços prestados e entregues a
este Ministério, valeu-se de terceiros, para o recebimento do valor devido.
10.4.3.9 - A ausência da efetiva relação comercial, não descaracteriza a nota fiscal, tampouco a torna
ilegal. Tanto é que, para o estado (fazenda), não se pode opor o argumento de não obrigatoriedade de
recolhimento de impostos quando da emissão de nota fiscal, pela não prestação do serviço.
Com esse relato, a entidade confirma que utilizou de um artificio para o recebimento da parcela referente
ao 4º termo aditivo do convênio. Assim, correta a proposta de rejeição de suas alegações de defesa.
Cabe registrar que à peça 9 consta, na fase interna desta TCE, reconhecimento da dívida tratada neste
processo, feita pelo Sr. Guilherme de Azambuja Lira, com pedido de parcelamento para devolução dos recursos
em 30 parcelas, datado de 22/12/2016”.

23. Conforme assentado na jurisprudência consolidada desta Casa, compete ao gestor o ônus
de comprovar a regularidade da aplicação dos recursos públicos sob sua responsabilidade. No caso em
exame, os documentos acostados aos autos, além de não permitirem a conclusão sobre a efetiva
realização dos objetivos do convênio, não são idôneos para demonstrar a correta destinação dos
recursos, de modo a se estabelecer, com exatidão o nexo de causalidade.
24. Insta salientar que, em se tratando de recursos federais repassados a entidades privadas sem
fins lucrativos, a jurisprudência desta Corte de Contas é no sentido de imputar a responsabilidade pelo
dano à pessoa jurídica, em solidariedade com os gestores.
25. Assim, as contas do Sr. Guilherme Azambuja Lira e da Acessibilidade Brasil devem ser
julgadas irregulares, com a condenação solidária ao recolhimento do débito correpondente ao valor
transferido por meio do 4º termo aditivo ao convênio 2197/2008.
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26. Uma vez que não se operou a prescrição da pretensão punitiva, impõe-se a aplicação,
individual, da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992.
27. Por fim, tendo em vista a alegação dos responsáveis sobre a ocorrência de prescrição da
pretensão ressarcitória, constante da peça 111, juntada aos autos após a fase de instrução, ressalto que
este Tribunal vem se pronunciando repetidamente sobre a manutenção da jurisprudência atual,
consubstanciada na Súmula TCU 282, a exemplo dos acórdãos 2018/2020-TCU-Plenário, 5236/2020TCU-1ª Câmara, 5690/2020-TCU-2ª Câmara e 6707/2020-TCU-2ª Câmara.
Diante do exposto, manifesto-me pela aprovação do acórdão que ora submeto à apreciação
deste Colegiado.

ACÓRDÃO Nº 5385/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 022.088/2019-9.
2. Grupo I – Classe: II - Assunto: Tomada de Contas Especial.
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Responsáveis: Acessibilidade Brasil (05.147.737/0001-55); Guilherme de Azambuja Lira
(316.202.217-72).
4. Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS.
5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE).
8. Representação legal: Lauro Cesar Mazetto Ferreira (OAB/SP 183.983), representando
Acessibilidade Brasil (peça 103).
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo
Nacional de Saúde contra o Sr. Guilherme de Azambuja, presidente da entidade Acessibilidade Brasil,
desde 30/10/2006, em solidariedade com a entidade mencionada, em razão da não comprovação da
regular aplicação dos recursos repassados por intermédio do convênio 2197/2008 (Siafi 643916),
celebrado com o Ministério da Saúde, que teve por objeto “Fortalecer a Biblioteca Virtual em Saúde
Pública”.
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara,
diante das razões expostas pelo relator, em:
9.1. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Guilherme de Azambuja
Lira e pela entidade Acessibilidade Brasil;
9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Guilherme de Azambuja Lira e da entidade Acessibilidade
Brasil, com fundamento nos artigos 1º, I, 16, III, “b” e “c”, 19, caput, e 23, III, “a” e “b”, da Lei
8.443/1992, e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo especificadas,
atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das respectivas datas até
a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação, para que
comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, “a”, do RI/TCU), o recolhimento do débito ao Fundo
Nacional de Saúde (FNS), na forma da legislação em vigor:
Data

Valor
(R$)

2/6/2
011

150.000
,00
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3/6/2
011

50.000,
00

7/6/2
011

49.000,
00

Total

249.000
,00

9.3. aplicar, individualmente, ao Sr. Guilherme de Azambuja Lira e à entidade Acessibilidade
Brasil, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil
reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante
este Tribunal (art. 214, III, “a”, do RI/TCU), o recolhimento das quantias devidas aos cofres do
Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde as data do presente acórdão até a do efetivo
recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor;
9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das
dívidas, caso não atendidas as notificações;
9.5. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio de
Janeiro, em cumprimento ao disposto no art. 16, §3º, da Lei 8.443/1992.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5385-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira
(Relator).

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

WEDER DE OLIVEIRA
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral

GRUPO II – CLASSE II – Primeira Câmara
TC 033.680/2015-9
Natureza: Tomada de Contas Especial
Entidade: Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT)
Responsáveis: Associação Sergipana de Blocos de Trio (32.884.108/0001-80); Lourival Mendes
de Oliveira Neto (310.702.215-20); Rdm Art Silk Signs Comun. Visual Ltda (10.558.934/0001-05)
Representação legal: não há
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SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONVÊNIO. PROMOÇÃO DO TURISMO.
EVENTO FESTIVO REGIONAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DE PREÇO PARA
CONTRATAÇÃO DE BANDAS. CRONOLOGIA DOS ATOS. PRÁTICA REITERADA DA
CONVENENTE. EVIDENCIAÇÃO DE SUPERFATURAMENTO. CITAÇÃO. REJEIÇÃO DAS
ALEGAÇÕES DE DEFESA DO GESTOR, DA INSTITUIÇÃO CONVENENTE E DA EMPRESA
INTERMEDIÁRIA.
CONTAS
IRREGULARES.
DÉBITO
SOLIDÁRIO.
MULTA.
COMUNICAÇÕES.
Relatório
Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Executiva do Ministério do
Turismo (MTur), em desfavor da Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT) e de seu presidente,
Sr. Lourival Mendes de Oliveira Neto, em razão da impugnação total das despesas realizadas com os
recursos do convênio 33/2010, que tinha por objeto a promoção e divulgação do turismo mediante
apoio ao projeto intitulado “4º Cavalgada d’Ajuda”, realizado no dia 28/3/2010 no município de
Itaporanga/SE.
2.
Reproduzo, com ajuste de forma, a instrução do auditor da Secretaria de Controle Externo
de Tomada de Contas Especial (SecexTCE), (peça 36), que contou com a anuência do diretor e do
titular da secretaria (peças 37 e 38).
“HISTÓRICO
2.
O convênio 33/2010/MTur (Siafi/Siconv 732004) foi celebrado em 22/3/2010, com vigência
inicial de 28/3 a 28/5/2010 (peça 1, p. 40-59), posteriormente prorrogado de ofício até 10/7/2010 (peça 1, p. 72).
3.
O concedente realizou supervisão in loco, tendo emitido o respectivo relatório 69/2010 em
1/4/2010, atestando a execução do evento ocorrido em 28/3/2010, e o alcance satisfatório dos resultados (peça 1,
p. 60-70).
4.
No âmbito do Ministério do Turismo, preliminarmente a prestação de contas apresentada pela
ASBT foi objeto dos seguintes pareceres técnicos e financeiros:
a) Nota Técnica de Análise 1.008/2012, em 8/10/2012 (peça 1, p. 81-85)
b) Nota Técnica de Análise 343/2014, em 25/3/2014 (peça 1, p. 94-97)
5.
Em decorrência da emissão do Relatório de Demandas Externas 00224.001217/2012-54 (peça 1,
p. 98-151), resultante das ações de controle desenvolvidas pela Controladoria-Geral da União (CGU) na ASBT,
cujos trabalhos foram realizados entre 13/8/2012 e 31/1/2014, o Ministério do Turismo, valendo-se do princípio
da autotutela, reviu o seu posicionamento anterior e emitiu a Nota Técnica de Reanálise Financeira 527/2014,
em 26/9/2014, aprovando a execução física e reprovando a execução financeira do convênio em apreço (peça 1,
p. 155-159), com a imputação de débito pelo valor integral repassado, ante as seguintes constatações:
a) contratação das bandas por inexigibilidade fundamentada em contratos de exclusividade com
empresa intermediária, não diretamente com os artistas ou com seus empresários exclusivos, fora dos moldes
preconizados no Acórdão 96/2008-TCU-Plenário (subitem 2.1 da Nota Técnica de Análise Financeira 527/2014
e subitem 2.1.2.2 do RDE, peça 1, p. 130-135);
b) ausência de justificativa de preços na inexigibilidade de licitação realizada pela ASBT
(subitem 2.2 da Nota Técnica de Análise Financeira 527/2014 e subitem 2.1.2.3 do RDE, peça 1, p. 135-137);
c) publicação do extrato de inexigibilidade 1/2010 no Diário do Estado de Sergipe sem
identificar a empresa contratada – RDM Art Signs Comunicação Visual Ltda. - ME (subitem 2.1.2.4 do RDE,
peça 1, p. 137-139);
d) publicação intempestiva do extrato do contrato 11/2010, celebrado entre a ASBT e a empresa
RDM Art Signs Comunicação Visual Ltda. - ME, no Diário Oficial da União de 20/10/2010, quase sete meses
após a realização do evento em 28/3/2010 (subitem 2.1.2.5 do RDE, peça 1, p. 139-140);
e) indícios de similaridade na grafia utilizada em documento de titularidade da ASBT e em
notas fiscais de empresas contratadas pela ASBT (subitem 2.1.2.6 do RDE, peça 1, p. 140-150);
f) ausência de comprovação de que as bandas/artistas musicais contratados tenham recebido o
cachê (subitem 2.1.2.7 do RDE, peça 1, p. 150-151);
g) ausência de declaração da gratuidade ou não do evento (item 3 da Nota Técnica de Análise
Financeira 527/2014, peça 1, p. 158).
6.
Notificados o gestor e a entidade convenente, sobre a reprovação da prestação de contas, em
3/10/2014 (peça 1, p. 152-154 e 160), ambos apresentaram respostas, em 2/10/2014, apontando a ocorrência do

1200
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

bis in idem, argumentando que havia processo no âmbito deste Tribunal tratando do convênio em tela (TC
009.888/2011-0), para ao final solicitarem o sobrestamento do processo até deliberação deste Tribunal (peça 1,
p. 161-162). O Ministério do Turismo indeferiu o sobrestamento e emitiu notificação, em 7/4/2015, informando
o presidente da entidade convenente (peça 1, p. 163-164).
7.
Ao final dos exames promovidos pelo Ministério do Turismo, em sede de tomada de contas
especial, foi emitido o Relatório de TCE 261/2015, em 8/5/2015 (peça 1, p. 177-181), confirmando as
irregularidades apontadas na Nota Técnica de Análise Financeira 527/2014, concluindo pela não comprovação
do valor total repassado de R$ 120.000,00, cujo valor atualizado até 7/5/2015 era de R$ 197.642,02 (peça 1, p.
165-166), inscrevendo-se as responsabilidades solidárias do Sr. Lourival Mendes de Oliveira e da ASBT, em
8/5/2015, por este valor no Siafi (peça 1, p. 191 e 193).
8.
A Secretaria Federal de Controle Interno, ratificando o Relatório de TCE 261/2015, emitiu o
Relatório de Auditoria, Certificado de Auditoria e Parecer do Dirigente do Controle Interno em 16/9/2015, no
sentido da irregularidade das contas (peça 1, p. 205-210), e a autoridade ministerial competente declarou ter
tomado conhecimento de tais conclusões em 11/11/2015 (peça 1, p. 217). Os presentes autos foram autuados
nesta Corte de Contas em 3/12/2015.
9.
Acolhida a proposta contida na instrução de 29/4/2016 (peça 5), foram promovidas as citações
solidárias da entidade convenente e do Sr. Lourival Mendes de Oliveira Neto mediante Ofícios/TCU/SECEXSE 583/2016 (peça 7) e 584/2016 (peça 8), de 4/7/2016, conforme avisos de recebimento de 12/7/2016 (peça
10) e 11/7/2016 (peça 9), respectivamente, tendo a entidade e o gestor apresentado alegações de defesa com o
mesmo teor, em peças distintas (peças 11 e 12), em 26/7/2016, em decorrência da não comprovação da boa e
regular aplicação dos recursos públicos, com a impugnação total das despesas do convênio 33/2010/MTur
(Siafi/Siconv 732004), em virtude de:
a) contratação irregular da empresa RDM Art Silk & Signs Comunicação Visual Ltda. (CNPJ
10.558.934/0001-05) por inexigibilidade de licitação, quando ausente o requisito de inviabilidade de
competição, em afronta ao art. 25, inciso III, da Lei 8.666/1993, ao subitem 9.5.1.1 do Acórdão 96/2008-TCUPlenário, à alínea “oo” do inciso II da cláusula terceira do termo de convênio e ao item 38 do
Parecer/Conjur/MTur 163/2010;
b) não demonstração do nexo de causalidade entre os valores repassados e o fim a que eles se
destinavam, pois não há como se afirmar que os valores pagos à empresa RDM Art Silk & Signs Comunicação
Visual Ltda. (CNPJ 10.558.934/0001-05) foram realmente utilizados na consecução do objeto pactuado;
c) ausência de publicidade devida dos extratos do ato de inexigibilidade 1/2010 e do contrato
decorrente 11/2010, conforme arts. 26 e 61 da Lei 8.666/1993:
VALOR
DATA DE
ORIGINAL
DO
OCORRÊNCIA
DÉBITO (R$)
120.000,00
3/5/2010
10.
Ao analisar as alegações de defesa dos responsáveis a Secex/SE (peças 13, 14, 15) propôs o
julgamento pela irregularidade das contas dos responsáveis, condenando-os, solidariamente, ao pagamento da
quantia de R$ 120.000,00, em 3/5/2010, tendo em vista as seguintes ocorrências:
a) os contratos de exclusividade foram apresentados por empresa intermediária, sem justificativa dos
preços praticados (subitem 19.2.13 desta instrução), não diretamente com os artistas ou com seus empresários
exclusivos, fora dos moldes preconizados no Acórdão 96/2008-TCU-Plenário, afastando, portanto, a hipótese de
inexigibilidade de licitação preconizada no art. 25, inciso III, da Lei 8.666/1993, não se estabelecendo o nexo de
causalidade entre as verbas repassadas e o fim a que elas se destinavam, pois não há como se afirmar que os
valores pagos à empresa RDM Art Silk & Signs Comunicação Visual Ltda. foram realmente utilizados na
consecução do objeto pactuado, justificando a glosa total dos recursos repassados, conforme previsão contida no
subitem 9.5.1.1 do Acórdão 96/2008-TCU-Plenário, alínea “oo” do inciso II da cláusula terceira do termo de
convênio e no item 38 do Parecer/Conjur/MTur 163/2010 (subitens 19.2.1 a 19.2.12 desta instrução);
b) as ineficácias, ante a ausência das publicidades devidas, do ato de inexigibilidade 1/2010 (subitens
20.2.1 e 20.2.2 desta instrução) e do contrato decorrente 11/2010 (subitens 20.2.3 a 20.2.7 desta instrução), que
também autorizam a glosa total dos recursos federais repassados utilizados para pagamentos a empresa
referenciada, no valor de R$ 120.000,00, conforme a Lei 8.666/1993 e jurisprudência citada deste Tribunal; e
c) detectada pela CGU, referente aos indícios de similaridade na grafia utilizada em documento de
titularidade da ASBT e em notas fiscais de empresas contratadas pela ASBT (item 21 desta instrução)
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11.
O Ministério Público junto a este Tribunal (MP/TCU) dissentiu da proposta da unidade
instrutiva, manifestando-se no sentido de que as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis sejam
parcialmente acatadas, e suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhes quitação, nos seguintes
termos (peça 16):
7. Observa-se que a empresa contratada, RDM Art. Silk & Signs detinha cartas de exclusividade com os
três artistas que fizeram as apresentações no referido evento. Mesmo sendo contratos restritos à realização do
evento, o pagamento efetuado a esta empresa está, por meio desses contratos, inequivocamente ligado à
execução do objeto do convênio (peça 1, p. 5, item 19.1.5).
8. Mesmo a ausência de recibos de pagamento dos caches aos artistas não compromete o nexo de
causalidade, posto que, para a Administração, os artistas estavam legalmente representados pela empresa RDM,
e até mesmo eventual ausência de pagamento aos artistas que pudesse vir a surgir no futuro, da qual não se tem
qualquer notícia de seu ocorrido, seria problema exclusivo entre os artistas e a empresa, em nada afetando a
Administração.
9. Reconhecido o nexo de causalidade entre as despesas, o objeto realizado e os recursos repassados, não
subsiste o dano apurado, pois as demais irregularidades, a contratação indevida por inexigibilidade de licitação e
a ausência de publicidade dos extratos da contratação ensejariam tão somente a aplicação da multa pela
irregularidade das contas, nos termos de precedentes do Tribunal (Acórdão n.º 5662/2014-TCU-1.ª Câmara,
Relator Ministro Bruno Dantas).
12.
O Despacho do Relator (peça 17), inicialmente, alinhou-se ao entendimento do Parquet de que
“a contratação indevida por inexigibilidade de licitação e a ausência de publicidade dos extratos da contratação
ensejariam tão somente a aplicação da multa pela irregularidade das contas, nos termos de precedentes do
Tribunal (Acórdão n.º 5662/2014-TCU-1.ª Câmara, Relator Ministro Bruno Dantas)”. Contudo, entendeu que
não está comprovado que os preços pagos à empresa RDM Art Silk & Signs Comunicação Visual Ltda.
correspondiam aos preços que as atrações artísticas, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais,
haviam praticado com outros demandantes, como exigia a legislação de regência.
13.
Assim, determinou a realização de citação da empresa Rdm Art Silk Signs Comunicacao Visual
Ltda - ME, em solidariedade à ASBT e ao Sr. Lourival Mendes de Oliveira Neto, estes últimos de forma
complementar, pelos valores pagos constantes das notas fiscais emitidas, nos seguintes termos, considerando
como data de débito aquela de transferência dos valores à empresa (peça 1, p. 141):
“O débito é decorrente da não comprovação de que os artistas/bandas foram contratados por preços de
mercado, exigência contida no item ‘m’ da parte II da cláusula terceira e da cláusula oitava do convênio
MTur/ASBT 732004/2010, e no art. 46, II, da Portaria Interministerial 127/2008”.
Atração
Valor
(R$)
Banda Balanço da
20.000,00
Boiada
Banda Casa Nova
25.000,00
Banda Forró dos Play
80.000,00
(-) Contrapartida
5.000,00
Total (R$)
120.000,0
0
14.
Assim, por meio dos Ofícios 120/2019 (peça 26), recebido conforme AR (peça 29); 119/2019
(peça 27), recebido conforme AR (peça 31) e 118/2019 (peça 28), recebido conforme AR (peça 30) , os
responsáveis foram devidamente citados e apresentaram as alegações de defesa (peças 42, 43 e 44), a seguir
analisadas.
EXAME TÉCNICO
15.
Alegações de defesa da Empresa Rdm Art Silk Signs Comunicacao Visual Ltda – ME, Atual
CM Produções e Eventos Ltda (peça 32):
15.1.
Inicialmente, o Sr. Clésio Morais de Souza informou que foi representante da CM Produções e
Eventos Ltda de 10/1/2013 até 10/6/2018 (data da baixa no cadastro CNP J), tendo, portanto, alegado que não
foi responsável por nenhuma atividade dessa empresa em data anterior a 10/01/2013, inclusive pela realização
do evento Festival de Inverno de Simão Dias/2009, Convênio 752/2009.
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15.2.
Em sequência, informou que, estar impossibilitado de atender à determinação exarada,
inexistindo qualquer vínculo com as atividades da empresa naquela época e não possuindo qualquer
documentação referente ao exercício informado neste processo.
15.3.
Por fim, anexou os seguintes documentos e requereu a sua exclusão deste processo:
- Cópia do cartão de baixa no CNP J com encerramento das atividades (peça 42, p. 3);
- Cópia da III Alteração Contratual, de 20/4/2010, com indicação dos antigos sócios (peça 42, p. 4-6)
- Cópia da IV Alteração Contratual, de 10/1/2013 com aquisição das cotas da sociedade, com alteração
dos sócios, da denominação social, da atividade econômica, do endereço (peça 42, p. 7-9);
- Cópia da V Alteração Contratual com alteração de sócios, da denominação social, da atividade
econômica, do endereço e do capital social (peça 42, p. 10-15;
- Cópia da VI Alteração Contratual com alteração do capital social (peça 13-15)
16.
Análise:
16.1.
Verifica-se, da análise das alegações de defesa da empresa Rdm Art Silk Signs Comunicacao
Visual Ltda – ME, que seu atual representante legal, o Sr. Clésio Morais de Souza, encampou tal defesa como se
fosse ele próprio, pessoa física, o citado para se defender.
16.2.
Sustenta que assumiu a administração da empresa a partir de 10/1/2013, e que, portanto, não
poderia responder por irregularidades cometidas quando sequer integrava os quadros da empresa.
16.3.
Entretanto, a despeito de sua embasada argumentação, o Sr Clésio Morais de Souza assumiu
erroneamente que a citação lhe atribuía irregularidades e condutas, mas quem deveria responder é, na verdade, a
empresa, pessoa jurídica, detentora do CNPJ, que possui natureza jurídica que a habilita a receber recursos
públicos federais e por eles responder com seu próprio patrimônio, eis que a citação a ela é destinada, na
qualidade de responsável.
16.4.
A despeito da modificação quanto à razão social e nome de fantasia da empresa, tal fato é
ocorrência que não afeta a responsabilização jurídica vinculada ao CNPJ. Em outras palavras, a empresa não
deixa de responder por seu passivo jurídico apenas porque muda de nome; as irregularidades cometidas, os
débitos imputados e eventualmente as multas aplicadas quando vigente nome anterior em nada são alterados
ante a modificação de sua denominação social, pois o que permanece válido, com capacidade de vinculá-la aos
delitos administrativos antes cometidos, é seu registro CNPJ da Receita Federal.
16.5.
Ademais, os outros nomes pertencentes aos quadros societários da empresa à época das
irregularidades e que já não mais dela fazem parte só seriam chamados aos autos em nome do instituto da
desconsideração da personalidade jurídica, e, ao menos até este momento processual, não se justificou alcançar
aquelas pessoas físicas que lhe representavam.
16.6.
Portanto, considerando que a citação foi destinada à empresa Rdm Art Silk Signs Comunicação
Visual Ltda – ME, por seu representante legal Sr. Clésio Morais de Souza, verifica-se que as alegações não têm
o condão de elidir as irregularidades inquinadas, razão por que não merecem ser acolhidas.
17.
Alegações de defesa idênticas do Sr. Lourival Mendes de Oliveira Neto (peça 34) e da
Associação Sergipana de Blocos de Trio (peça 33):
17.1.
Inicialmente, a defesa argumentou que quando se faz a leitura completa das cláusulas conveniais
e dos artigos da portaria interministerial 127/2008, verifica-se que não houve irregularidade, uma vez que que a
cotação será desnecessária "quando em razão da natureza do objeto, não houver pluralidade de opções.
17.2.
Em sequência, destacou que (peça 34, p. 4):
(...)
todo o procedimento foi determinado pelo Concedente, Ministério do Turismo, na fase de análise da
proposta, antes da autorização do convênio, solicitando documentos, (proposta, carta de exclusividade)
detalhando como esses documentos deveriam ser apresentados, se cotação prévia exigia que o convenente
apresentasse três propostas, não se aplicando cotação prévia foi exigido um orçamento com a carta de
exclusividade, depois de análise e validação inclusive com análise de custo, o convênio foi autorizado
17.3.
Destacou que o princípio da economicidade foi atendido, conforme Parecer
683/2009/Conjur/MTur, tendo toda documentação sido exigida, analisada e aprovada pelo concedente.
17.4.
Nesse contexto, citou trecho do Acordão 9313/2017-TCU-Primeira Câmara:
Dessa forma, a arbitragem de ganhos internos no relacionamento desses atores entre si e entre eles e os
artistas não é função deste Tribunal. Cabia ao MTur ter demonstrado que o valor pago era compatível com o
preço de mercado ou com valores anteriormente recebidos pelo artista em outros eventos equivalentes
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17.5.
Enfatizou que todos os atos foram inseridos no portal SICONV, que na justificativa de
inexigibilidade consta nome da empresa contratada, valor do cachê artístico, data e local da apresentação, artista
consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública, em conformidade com a Portaria Interministerial
127/2008.
17.6.
Ressaltou que o nexo de causalidade restou provado, uma vez que o valor pago corresponde ao
valor contratado conforme nota fiscal e orçamento pela empresa que detinha a exclusividade para apresentação e
recebimento do valor contratado para apresentação da banda na forma do item 9.2.3.2 do Acordão 1435-TCUPlenário
17.7.
Por fim, ante o exposto, o defendente solicitou que:
seja recebida as ALEGAÇÕES DE DEFESA para que possam influir no mérito desta Tomada de Contas,
dando-se maior peso, no julgamento, à realização material e ao atingimento dos objetos conveniados, ante os
fatos e fundamentos de direito acima expostos, determinando, ao final, o arquivamento da presente Tomada de
Contas Especial, julgando regulares as respectivas contas, com quitação.
18.
Análise:
18.1.
Quanto ao argumento da defesa sobre a não necessidade de cotação quando em razão da
natureza do objeto, não houver pluralidade de opções:
18.1.1. Considerando que:
18.1.1.1. foi realizada a contratação das bandas por inexigibilidade fundamentada em contratos de
exclusividade com empresa intermediária, não diretamente com os artistas ou com seus empresários exclusivos,
fora dos moldes preconizados no Acórdão 96/2008-TCU-Plenário;
18.1.1.2. este Tribunal emitiu entendimento, conforme consta no item 9.5.1.1 do Acórdão 96/2008Plenário, de que, 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,
e que tal contrato de exclusividade difere daquela autorização que confere exclusividade apenas para os dias
correspondentes à apresentação dos artistas e que é restrita à localidade do evento.
18.1.1.3. Conclui-se que a não existência de pluralidade de opções, ou por analogia a exclusividade de
que trata o art. 25, III, da Lei 8.666/1993, não foi comprovada. Assim, rejeita-se as alegações de defesa quanto a
este tópico.
18.2.
Quanto a alegação dos responsáveis de que cumpriram as orientação e exigência do concedente:
18.2.1. Considerando que foi o próprio MTur, valendo-se do princípio da autotutela, que emitiu a Nota
Técnica de Reanálise Financeira 527/2014, em 26/9/2014, aprovando a execução física e reprovando a execução
financeira do convênio em apreço (peça 1, p. 155-159),
após Relatório de Demandas Externas
00224.001217/2012-54 (peça 1, p. 98-151);
18.2.2. Considerando, ainda, que o MTur, objetivando atender ao comando da determinação inserta no
subitem 9.5.1.1 do Acórdão 96/2008-TCU-Plenário, passou a inserir em convênios por ele celebrados cláusula
tratando especificamente da exigência dos contratos de exclusividade atenderem aos moldes estabelecidos no
referido acórdão referido Inclusive, consta na Cláusula Terceira, inciso I, alínea “oo” do Termo deste Convênio
33/2010 (peça 1, p. 45).
18.2.3. Rejeita-se as alegações de defesa dos responsáveis quanto à esta questão.
18.3.
Quanto ao entendimento do Acórdão 9313/2017-TCU-Primeira Câmara-Relator Weder de
Oliveira citado no item 17.4 desta instrução:
18.3.1. Destaca-se que a citação do referido Acordão que o defendente apresentou foi no contexto da
análise de uma irregularidade que consistia na “divergência entre os valores contratados e os efetivamente
recebidos pelas bandas a título de cachê”, não se tratava de “contratação realizada fora do preço de mercado”
como é no presente caso.
18.3.2. Assim, tendo em vista que o motivo da citação dos responsáveis, qual seja, de que não há
comprovação de que os artistas/bandas foram contratados por preços de mercado, não se confunde com o
entendimento trazido pelo referido acórdão de que “a arbitragem de ganhos internos no relacionamento dos
empresários e artistas não é função deste Tribunal”, rejeita-se as alegações de defesa quanto a esta questão.
18.4.
Quanto à inserção dos atos no portal SICONV, bem como à prova de nexo de causalidade entre
o valor pago e o valor recebimento do valor contratado para apresentação da banda na forma do item 9.2.3.2 do
Acordão 1435-TCU-Plenário:
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18.4.1. Inicialmente, esclarece-se que nesse processo não se se falou na análise da inserção de dados no
Siconv, uma vez que não restou comprovado o nexo de causalidade.
18.4.2. O responsável relatou fatos que não são capazes de atenuar/elidir a existência de evidências de
superfaturamento, conforme apontadas no Despacho (peça 17), in verbis:
20. Em todos os casos, sendo convenente uma entidade privada ou um município e que os artistas tenham
sido contratados por meio de inexigibilidade, não está presente, nos autos, comprovação de que os preços
orçados pelas empresas representantes estavam em conformidade com os preços de mercado. Exigência tanto do
art. 26 da Lei de Licitações, quanto do art. 46 da Portaria Interministerial 127/2008.
21. Portanto, o que se tem são fortes indícios de ocorrência de dano ao erário por superfaturamento e não,
unicamente ou fortemente lastreado, pela falta de nexo decorrente de contratação direta calcada em “carta de
exclusividade” para evento certo
22. A reforçar esse raciocínio, em algumas situações, existe referência ou a comprovação de que os
artistas tenham recebido valor inferior ao transferido à empresa constituída como seus representantes, o que
corresponde a robusta evidência de que os reais valores cobrados por elas foram aqueles que efetivamente
receberam, dado que a presunção de ser o valor proposto no plano de trabalho compatível com o preço de
mercado foi elidida pelas respostas do MTur às diligências realizadas.
23. No presente caso, não está comprovado que os preços pagos à empresa RDM Art Silk & Signs
Comunicação Visual Ltda. correspondiam aos preços que as atrações artísticas, diretamente ou por intermédio
de seus representantes legais, haviam praticado com outros demandantes, como exigia a legislação de regência.
18.4.3. Assim, rejeita-se as alegações de defesa dos responsáveis, pois a defesa não logrou êxito em
apresentar o valor efetivamente recebido pelas bandas, esclarecendo que o débito imputado corresponde ao
valor total pago às bandas na data de transferência dos valores à empresa, qual seja, 5/5/2010 (peça 1, p. 141):
Atração
Valor
(R$)
Banda Balanço da
20.000,00
Boiada
Banda Casa Nova
25.000,00
Banda Forró dos Play
80.000,00
(-) Contrapartida
5.000,00
Total (R$)
120.000,0
0
CONCLUSÃO
19.
Tendo em vista que não constam dos autos elementos que permitam reconhecer a boa-fé
do Sr. Lourival Mendes de Oliveira Neto, da Associação Sergipana de Blocos de Trio e da empresa Rdm Art
Silk Signs Comunicacao Visual Ltda – ME, considerando a análise promovida nos itens 16 e 18 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.
20.
Sobre a prescrição da pretensão punitiva, 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.
21.
No caso em exame, não ocorreu a prescrição, uma vez que a irregularidade sancionada ocorreu
em 5/5/2010 (data utilizada para cálculo do débito), e o ato de ordenação da citação ocorreu em 12/12/2016
(peça 15).
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
22.
Diante do exposto, submetemos os autos à consideração superior, propondo ao Tribunal:
a) 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 dos responsáveis a seguir, e condená-los, solidariamente, ao pagamento das
quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar,
perante 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
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a.1) Responsáveis: Lourival Mendes de Oliveira Neto (CPF 310.702.215-20), Presidente da ASBT, da
Associação Sergipana de Blocos de Trio (CNPJ 32.884.108/0001-80) e da Rdm Art Silk Signs Comunicacao
Visual Ltda – ME (CNPJ 10.558.934/0001-05);
a.1.1) Valor e data original do débito:
Data

Valor
(R$)

3/5/20
10

120.00
0,00

a.1.2) Valor do débito atualizado em 29/8/2019, com juros (peça 35): R$ 256.267,74
b) aplicar ao Sr. Lourival Mendes de Oliveira Neto (CPF 310.702.215-20), Presidente da ASBT, à
Associação Sergipana de Blocos de Trio (CNPJ 32.884.108/0001-80) e à Empresa Rdm Art Silk Signs
Comunicacao Visual Ltda – ME (CNPJ 10.558.934/0001-05) , individualmente, 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 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
até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor;
c) 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;
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, 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;
e) encaminhar cópia da deliberação 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 cabíveis;
f) enviar cópia do Acórdão que vier a ser proferido ao Ministério do Turismo 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.”

3.
O MP/TCU, representado pela procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva,
diverge da unidade instrutiva, nos seguintes termos (peça 39):
“(...) 2. O MTur por meio de equipe de supervisão constatou in loco a efetiva execução do evento, com
resultados satisfatórios (peça 1, p. 60-70).
3.
Os responsáveis foram devidamente citados pela contratação irregular da empresa RDM Art
Silk & Signs, por inexigibilidade de licitação, pela não demonstração do nexo de causalidade entre os valores
pagos a essa empresa e a realização do evento, e pela ausência da devida publicidade dos extratos da referida
inexigibilidade (peças 7-9).
4.
A Secretaria Instrutiva considerou que as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis
(peças 11 e 12) são incapazes de elidir as irregularidades apontadas na execução do convênio, pois nem a
comprovação das apresentações das atrações artísticas no evento sanearia a irregularidade atinente à contratação
por inexigibilidade de licitação de empresa que não detinha a exclusividade da representação dos artistas que se
apresentaram, na forma preceituada pela doutrina e jurisprudência da Corte de Contas.
5.
Assim, no mérito, a Unidade Técnica propõe que as contas da responsável sejam julgadas
irregulares, com condenação em débito referente ao total dos recursos repassados, que somam R$ 120.000,00,
referentes a 3/5/2010, e aplicação de multa proporcional (peça 13, p. 12-13).
6.
Em um primeiro parecer, havíamos dissentido parcialmente das análises oferecidas pela
Secretaria Instrutiva, por considerar, em síntese, que as ocorrências detectas não caracterizavam dano ao erário
(peça 16).
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7.
Em seu Despacho, o Exmo. Min. Relator Weder de Oliveira acolheu as considerações deste
Parquet e determinou que fossem feitas citações complementares, em razão dos indícios de superfaturamento
pela ausência de comprovação da realização das devidas cotações prévias à contratação da empresa para a
realização do referido evento (peça 17).
8.
Retornam os autos a este Ministério Público de Contas para exame após a realização das
citações complementares, levadas a cabo pela SEC-SE, e cuja análise das respectivas alegações de defesa
concluiu pela irregularidade das contas com imputação de débito solidário, referente ao valor total dos recursos
repassados, e aplicação de multas individuais proporcionais ao débito.
9.
De fato, verifica-se, em suas alegações de defesa, que os responsáveis não se desincumbiram de
suas obrigações de comprovar a realização da prévia cotação de preços e, consequente, deixaram de demonstrar
que os preços praticados estavam compatíveis com os preços de mercado, conforme determinam os normativos
de regência então em vigor, em especial as cláusulas terceira e oitava do Convênio 732004/2010, e o inciso II do
art. 46 da Portaria Interministerial 127/2008.
10.
Não obstante isso possa ser considerado até uma irregularidade em determinadas situações, a
“não comprovação de que os artistas/bandas foram contratados por preços de mercado” não implica a certeza ou
sequer a presunção de que essas contratações tenham sido efetivadas a preços acima dos valores de mercado,
dito sobrepreço.
11.
Neste sentido encontram-se inúmeros precedentes na jurisprudência da Corte de Contas, a
exemplo do recente Acórdão n.º 265/2019-TCU-Plenário, de relatoria do Min. Aroldo Cedraz, no qual gestores
de convênios responsáveis pela ausência de comprovação da cotação prévia de preços de mercado, dentre outras
irregularidades, foram apenados com multa do inciso II do art. 58 da Lei n.º 8.443/92.
12.
Tendo sido demonstrado todo o nexo causal entre a realização do evento e o pagamento com os
recursos repassados (peça 16 e 17), eventual superfaturamento estaria caracterizado se comprovada a
contratação dos artistas a valores acima do preço de mercado. Tal comprovação não se deu nestes autos.
13.
Além disso, dado que restam comprovados a realização do evento e o pagamento aos
fornecedores com os recursos repassados, eventual superfaturamento certamente seria equivalente a uma parcela
desses recursos e não à sua totalidade como indicado na instrução (peça 36, p. 6-7).
14.
Ademais, não estão juridicamente respaldada a conclusão da instrução de que as alegações de
defesa dos responsáveis devem ser rejeitadas, “pois a defesa não logrou êxito em apresentar o valor
efetivamente recebido pelas bandas, esclarecendo que o débito imputado corresponde ao valor total pago às
bandas na data de transferência dos valores à empresa” (peça 36, p. 7, item 18.4.3), porquanto não há qualquer
questionamento neste sentido (efetivo pagamento às bandas) na citação complementar realizada, o que agride as
garantias constitucionais do devido contraditório e da ampla defesa (peça 28).
15.
Assim, embora não tenha restado configurado o dano ao erário, persistem as impropriedades já
relatadas no parecer anterior, somadas à ausência de comprovação da realização de cotação prévia, que, diante
da audiência prévia dos responsáveis, ensejam as devidas ressalvas às contas dos responsáveis.
16.
Em vista dessas considerações, e com as vênias por divergir da proposta de encaminhamento
oferecida pela SEC-SE às peças 36-38, esta representante do Ministério Público de Contas manifesta-se no
sentido de que as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis sejam parcialmente acatadas, e suas
contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhes quitação.”

É o relatório.
Proposta de Deliberação
Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Executiva do Ministério do
Turismo (MTur), em desfavor da Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT) e de seu presidente,
Sr. Lourival Mendes de Oliveira Neto, em razão da impugnação total das despesas realizadas com os
recursos do convênio 33/2010, que tinha por objeto a promoção e divulgação do turismo mediante
apoio ao projeto intitulado “4º Cavalgada d’Ajuda”, realizado no dia 28/3/2010 no município de
Itaporanga/SE.
2.
O valor do convênio foi estabelecido em R$ 125.000,00, dos quais R$ 120.000,00 foram
repassados pelo concedente, em 3/5/2010, e o restante, R$ 5.000,00, correspondeu à contrapartida da
convenente.
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3.
Neste processo, tal como em muitos outros, a Coordenação-Geral de Análise de Projetos
do MTur, por meio do parecer técnico 133/2010, aprovou a proposição de convênio, incluído o plano
de aplicação detalhado, no qual foram preestabelecidas pela ASBT as atrações para o evento proposto
(peça 1, p. 21 a 26):
Atração

Valor
(R$)

Banda
Boiada

Balanço

da

20.000
,00

Banda Casa Nova

,00

Banda Forró dos Play
Total (R$)

,00

Data
realização

da

28/3/2010

25.000

28/3/2010

80.000

28/3/2010

125.00
0,00

4.
Entre outros requisitos examinados, necessários à aprovação do ajuste, constou do referido
parecer técnico a conclusão abaixo, que foi considerada no parecer Conjur/MTur 163/2010 – Item “D”
análise dos custos especificados no plano de trabalho (peça 1, p. 27 a 39):
“Infere-se dos autos do presente processo que o setor competente desta Pasta realizou análise dos custos,
conforme se verifica no PARECER TÉCNICO Nº 133/2010, inserto no Sistema SICONV e juntado aos autos
do respectivo processo, nos seguintes termos: ‘(..) Isto posto, julgamos oportuna a aprovação, considerando que
os custos indicados no Projeto são condizentes com o praticado no mercado local. (..)’” (peça 1, p. 37, não
grifados no original)

5.
Neste Tribunal, após medidas saneadoras descritas no histórico do relatório que precede
esta proposta de deliberação, a Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT), o Sr. Lourival
Mendes de Oliveira Neto e a empresa contratada como intermediária para realização das apresentações
artísticas, RDM Art Signs Comunicação Visual Ltda. - ME, foram regularmente citados pelo valor
repassado referente aos artistas/bandas, R$ 120.000,00, nos seguintes termos (peças 26, 27 e 28):
“(...) não comprovação de que os artistas/bandas foram contratados por preços de mercado, exigência
contida no item ‘m’ da parte II da cláusula terceira e da cláusula oitava do convênio MTur/ASBT 732004/2010,
e no art. 46, II, da Portaria Interministerial 127/2008.”

6.
Examinadas as alegações de defesa, conforme transcrito no relatório, a Secretaria de
Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE) pugna pela rejeição das alegações de
defesa apresentadas por todos os responsáveis, com julgamento pela irregularidade de suas contas, a
imputação de débito “corresponde ao valor total pago às bandas na data de transferência dos valores à
empresa, qual seja, 5/5/2010”, de R$ 120.000,00 (com a exclusão do valor da contrapartida).
7.
A rejeição das alegações de defesas apresentadas resume-se ao fato de os responsáveis não
terem comprovado que as contratações eram compatíveis com os preços de mercado praticados pela
própria contratada em eventos semelhantes
8.
Propõe, também, que seja aplicada, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei
8.443/1992 ao Sr. Lourival Mendes de Oliveira Neto, à Associação Sergipana de Blocos de Trio, e à
empresa intermediária para realização das apresentações artísticas, RDM Art Signs Comunicação
Visual Ltda. – ME (alterada para empresa CM Produções e Eventos Ltda, CNPJ 10.558.934/0001-05,
cuja baixa do sistema da Receita Federal do Brasil foi dada em 11/6/2018, peça 32, p. 3), em
decorrência das ocorrências acima descritas.
9.
O MP/TCU diverge da unidade instrutiva, “no sentido de que as alegações de defesa
apresentadas pelos responsáveis sejam parcialmente acatadas, e suas contas sejam julgadas regulares
com ressalva, dando-lhes quitação”, em razão de ter sido “demonstrado todo o nexo causal entre a
realização do evento e o pagamento com os recursos repassados” e porque entende que não foi
comprovado que “a contratação dos artistas a valores acima do preço de mercado”, conforme
argumentos transcritos no relatório que antecede esta proposta de deliberação.
II
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10. Incorporo à minhas razões de decidir a análise efetuada pela unidade instrutiva, com vênias
de estilo ao MP/TCU.
11. Entendo que o caso concreto se amolda às propostas por mim apresentadas e acatadas por
este Colegiado (acórdãos 13703/2019 e 8871/2019-TCU-1ª Câmara), fundamentadas na existência de
superfaturamento diante da ausência de justificação de preços e do contexto em que foi realizada a
contratação.
12. A ausência de justificativa de preços foi devidamente demonstrada pela unidade instrutiva
em sua última instrução, conforme se lê no relatório precedente.
13. Da mesma forma, como em casos anteriores, a sequência cronológica leva à conclusão de
que os valores estipulados para apresentação das bandas foram definidos pelo valor constante no plano
de trabalho, e não pelos valores praticados pelas bandas com outras demandantes ou pelo mercado
local, conforme a seguir desvelado.
14. Em 26/2/2010, a ASBT apresenta proposta 007216/2010 de plano de trabalho do convênio
ao ministério, no valor de R$ 125.000,00, detalhando o cachê de cada banda nos exatos valores do
convênio
assinado
(disponível
em
https://voluntarias.plataformamaisbrasil.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDe
ConvenioSelecionarConvenio.do?idConvenio=45177&destino= , acessado em 22/3/2021, peça 43, p.
3). O convênio viria a ser assinado em 23/4/2010.
15. Em 26/2/2010, conforme data de reconhecimento de firma em cartório aposta na
declaração, a banda Forrozão da Boiada, representada por pessoa física, forneceu carta de
exclusividade para apresentação na cidade de Itaporanga D’ajuda/SE (peça 3, p. 1).
16. Em 26/2/2010, a empresa Casanova Produções artísticas fornece carta de exclusividade
para a apresentação da banda Forró Casanova (peça 3, p. 1).
17. Em 2/3/2010, a empresa Forró dos Plays Gravações e Edições Musicais Ltda. apresenta à
ASBT proposta para apresentação da banda Forró dos Plays (peça 3, p. 3). Ou seja, a convenente
recebeu proposta de preço para contratação dessa atração artística depois da apresentação da proposta
de convênio e do respectivo plano de trabalho ao MTur, em 26/2/2010.
18. Em todos esses documentos, não há estipulação de direitos e obrigações, bem como
definição do valor a ser contratado ou da remuneração da pessoa jurídica que recebeu a exclusividade
para tal comercialização. Sobre essa questão, transcrevo excerto de minha declaração de voto no
acórdão 1435/2017-TCU-Plenário:
“10. Temos observado que os instrumentos jurídicos apresentados pelos representantes do artista
(‘empresários ad hoc’), denominados de ‘autorização, atesto ou carta de exclusividade’, são instrumentos
jurídicos precários, que não se configuram propriamente como contratos, por não estarem devidamente
definidos os poderes e direitos de representação, os deveres e obrigações das partes, entre eles: a clara
especificação do objeto, a remuneração do contratado, os limites negociais (O empresário exclusivo está
autorizado, em nome do artista, a cobrar qualquer valor? O valor a ser cobrado da entidade contratante abrange
quais custos: hospedagem, alimentação, transporte de equipamentos, montagem do show?) e o valor a ser
percebido pelo artista (não se espera que o artista celebre um ‘contrato de exclusividade’ para evento certo em
que não se especifique o valor que lhe deverá ser repassado em razão de sua apresentação).”

19. Vale repisar: no contexto agora desvelado, ante a constatação, pela resposta do MTur, de
que não foi avaliado se os preços estabelecidos no plano de trabalho correspondiam a valores
compatíveis com os de mercado (verificáveis a partir de propostas apresentadas quando da propositura
do convênio), as omissões observadas nas autorizações/cartas/atestos de exclusividade (omissões que,
em contexto distinto do acima descrito, não infirmariam a realidade do vínculo jurídico) passam a ser
vistas como evidências de que a função desempenhada pela empresa RDM Art Signs Comunicação
Visual Ltda. – ME, detentora da exclusividade ad hoc, prestou-se menos à legítima representação
jurídica e mais à viabilização da contratação das referidas atrações artísticas por preços superiores ao
que seria praticado por ela, diretamente, ou por seu empresário exclusivo, se por meio dele fosse feita a
contratação.

1209
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

20. Por essa linha de investigação, o que se tem por demonstradas são evidências de ocorrência
de dano ao erário por superfaturamento, e não de ocorrência de dano ao erário fundado essencialmente
no entendimento de quebra do nexo causal por representação jurídica inadequada.
21. A inexistência de explicações para a necessidade de contratação dos shows por meio da
empresa e não diretamente com os empresários exclusivos das bandas, detentoras dos direitos de
exclusividade, a precariedade do instrumento de vinculação da representante às bandas, combinadas
com a inconsistência temporal das etapas decisórias e a inexistência de justificativa de preços, formam
um quadro de robusta presunção de que a participação da empresa, no presente processo, não foi a de
uma efetiva representante exclusiva, podendo ser qualificada como intermediação desnecessária,
onerosa, e mesmo viabilizadora de enriquecimento sem causa.
22. Enfatizo que, muito embora a justificativa de preço não tenha sido realizada no momento
devido, como exigido pela legislação de regência, os responsáveis tiveram a oportunidade de fazê-la
em resposta à citação, de forma a elidir a presunção de superfaturamento e infirmar a imputação de
dano ao erário, mas não o fizeram.
III
23. Esse tipo de situação é recorrente em convênios celebrados com a Associação Sergipana de
Blocos de Trio (ASBT), evidenciada em 65% dos convênios desta temática (tendo a associação como
convenente) analisados pela Controladoria-Geral da União (CGU), conforme conclusão do relatório de
demandas externas 00224.001217/2012-54 (peça 1, p. 98 a 151).
24. Neste processo, deve ser discutida a quantificação do superfaturamento quando não há
documento comprobatório do pagamento efetuado pela representante à banda.
25. Não consta, nos autos, o recibo do pagamento efetuado às bandas Forró dos Plays,
Forrozão da Boiada e Casanova, mas está comprovado que elas se apresentaram.
26. Oportuno lembrar que os valores cobrados pelas representantes não eram objeto de
adequada justificação: não havia avaliação de que eram compatíveis com valores anteriormente
cobrados pelas bandas para se apresentarem em eventos semelhantes, como exigia e exige a legislação
de regência dos convênios e das licitações.
27. O ônus dessa demonstração é tanto da convenente que utiliza recursos públicos federais
quanto da empresa contratada diretamente, uma vez que deveria ser demonstrada compatibilidade com
os preços por ela praticados em eventos anteriores e similares ao ora analisado.
28. Havendo robustas evidências de superfaturamento e, consequentemente, de dano ao erário,
na impossibilidade de quantificação cabal, pode o Tribunal estimá-lo, conforme art. 210, § 1º, II, do
RI/TCU.
29. A fonte de parâmetros para estimar o superfaturamento, a seguir demonstrado, foi
produzida pela Controladoria-Geral da União. O convênio em análise nesta TCE foi objeto de
fiscalização realizada pela CGU, da qual se originou o relatório de demandas externas RDE
00224.001217/2012-54, anteriormente citado.
30. No relatório, os auditores registraram que foram analisados 72 convênios e, quanto aos
artistas/bandas que se apresentaram nos eventos relacionados a esses convênios, elaboraram seguinte
síntese (peça 1, p. 99 e 100):
“Das 349 apresentações artísticas analisadas, ocorreram intermediações na contratação de atrações
musicais em 229. Em 105 apresentações artísticas, os representantes/artistas musicais não apresentaram
respostas. Em apenas 15 apresentações artísticas os valores informados pelas bandas/artistas musicais foram
iguais aos informados nas prestações de contas apresentadas pela ASBT ao Ministério do Turismo. O Quadro 1,
a seguir, apresenta consolidação das informações relacionadas à análise quanto à contratação de artistas:
Situação identificada

Apresentações Artísticas

Nº de
apresentações
artísticas

229

Valor
(R$)
informado
pela
ASBT
nas prestações
de contas

Valor
(R$)
informado
pelas
bandas/artistas
musicais

9.541

6.363

%
Difere
nça (R$)

3.178

3
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com diferenças nos cachês
Apresentações Artísticas
sem diferença nos cachês
Apresentações Artísticas
cujas bandas/artistas musicais
não deram respostas sobre o
cachê
TOTAL

15
105

349

.441,11
925.0
00,00
5.708
.850,00

16.17
5.291,11

.150,00
925.0
00,00

.291,11

-

7.288.
150,00

3,31

0,00
-

-

3.178.

-

291,11

Quadro 1 – Informações acerca das análises realizadas em relação à contratação de artistas”

31. Nos 229 contratos (65,61% do total) em que foram obtidos os recibos das bandas, a
diferença entre o valor geral pago às representantes com recursos federais (R$ 9.541.441,11) e o valor
geral recebido (cobrado) pelas bandas (R$ 6.363.150,00) corresponde a R$ 3.178.291,11. Ou seja, o
percentual estimado de superfaturamento é 49,948%.
32. No quadro geral elaborado pela CGU, o percentual de superfaturamento estimado no
conjunto de 229 contratos é, pode-se dizer, sintomaticamente, de 50%, equivalente a 33,33% do valor
conveniado/contratado.
33. Utilizaremos esse percentual para quantificarmos o dano ao erário resultante da
contratação superfaturada das bandas, do que resulta a estimativa de R$ 41.662,50 (33,33% do valor
total do convênio).
34. Considerando a proporcionalidade dos aportes de cada partícipe, o valor do ressarcimento
a ser feito ao erário federal é de R$ 39.996,00 (96%, percentual de aporte da União, sobre o valor do
dano apurado de R$ 41.662,50), a partir da data da liquidação da despesa e pagamento em favor da
empresa contratada, 6/5/2010 (peça 22).
35. Desse modo, as contas da Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT) e do Sr.
Lourival Mendes de Oliveira Neto devem ser julgadas irregulares, sendo condenados, em solidariedade
com a empresa RDM Art. Silk & Signs Comunicação Visual Ltda. (atual CM Produções e Eventos
Ltda. - CNPJ 10.558.934/0001-05), a ressarcir o erário e apenados com a multa prevista no art. 57 da
LO/TCU.
Diante do exposto, manifesto-me pela aprovação do acórdão que ora submeto à apreciação deste
Colegiado.

ACÓRDÃO Nº 5386/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 033.680/2015-9.
2. Grupo II – Classe II – Assunto: Tomada de Contas Especial.
3. Responsáveis: Associação Sergipana de Blocos de Trio (32.884.108/0001-80); Lourival
Mendes de Oliveira Neto (310.702.215-20); Rdm Art Silk Signs Comun. Visual Ltda
(10.558.934/0001-05), alterada para empresa CM Produções e Eventos Ltda.
4. Entidade: Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT).
5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
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
Ministério do Turismo em razão, originalmente, da não aprovação da prestação de contas, por
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impugnação total das despesas, do convênio 33/2010, cujo objeto era a promoção e divulgação do
turismo mediante apoio ao projeto intitulado “4º Cavalgada d’Ajuda”, realizado no dia 28/3/2010 no
município de Itaporanga/SE.
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara,
diante das razões expostas pelo relator, em:
9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Associação Sergipana de Blocos de Trio
(ASBT), e pelo seu presidente, o Sr. Lourival Mendes de Oliveira Neto, e pela Rdm Art Silk Signs
Comun. Visual Ltda;
9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Lourival Mendes de Oliveira Neto e da Associação
Sergipana de Blocos de Trio (ASBT), com fundamento nos artigos 1º, I, 16, III, alínea “c”, 19, caput, e
23, III, “c”, da Lei 8.443/1992, e condená-lo, solidariamente com a empresa RDM Art. Silk & Signs
Comunicação Visual Ltda. (atual CM Produções e Eventos Ltda. - CNPJ 10.558.934/0001-05), ao
pagamento da importância de R$ 39.996,00 (trinta e nove mil e novecentos e noventa e seis reais),
atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados desde 6/5/2010, até a data do
efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze dias), a contar da notificação, para que
comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento do débito ao Tesouro Nacional;
9.3. aplicar, individualmente, à Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT) e ao Sr.
Lourival Mendes de Oliveira Neto, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do
RI/TCU, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias,
a contar da notificação, para que comprovem, 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. aplicar à empresa RDM Art. Silk & Signs Comunicação Visual Ltda. (atual CM Produções e
Eventos Ltda. - CNPJ 10.558.934/0001-05), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art.
267 do RI/TCU, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco 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;
9.5. 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. encaminhar cópia da deliberação 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;
9.7. encerrar o processo e arquivar os autos.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5386-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira
(Relator).

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES

WEDER DE OLIVEIRA
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Presidente

Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral
GRUPO II – CLASSE II – Primeira Câmara
TC 038.488/2018-3
Natureza: Tomada de Contas Especial
Entidade: Município de Ilhéus/BA
Responsável: Ronaldo Lavigne do Nascimento (328.586.635-72)
Interessado: Fundo Nacional de Saúde (FNS)
Representação legal: não há
SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. FNS. FMS ILHEUS/BA. NÃO
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS DO SUS. CITAÇÃO. DÉBITO REMANESCENTE DE
PEQUENA MONTA. BOA-FÉ DO RESPONSÁVEL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. ACOLHIMENTO DAS ALEGAÇÕES DE DEFESA. CONTAS
REGULARES E QUITAÇÃO. COMUNICAÇÕES.
Relatório
Examina-se tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS),
em que foi responsabilizado o Sr. Ronaldo Lavigne do Nascimento, ex-secretário de saúde do
município de Ilhéus (gestão 4/4 a 31/12/2012), em decorrência da não comprovação de despesas
custeadas com recursos federais transferidos ao Fundo Municipal de Saúde (FMS), no exercício de
2012.
2.
Para contextualizar os fatos, as análises e os encaminhamentos do processo, reproduzo a
seguir a instrução da Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) (peça 64).
“HISTÓRICO
2.
O processo originou-se das constatações contidas no Relatório de Auditoria nº 13313 (peça 14)
do Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus), decorrente de fiscalização realizada na Secretaria
Municipal de Saúde de Ilhéus/BA, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades/impropriedades na
utilização dos recursos repassados pelo FNS àquela municipalidade apontadas em Relatório de Comissão
Interna de Auditoria nomeada pelo prefeito.
3.
A auditoria abrangeu o exercício de 2012 e constatou a ocorrência de irregularidades que deram
causa à proposição de ressarcimento de R$ 1.547.734,85 ao FNS (peça 14, p. 22-27), relativas à ocorrência de
desvio de objeto/finalidade e à realização de despesas sem comprovação com recursos de origem federal (peça
29, p. 1-2, § 2º).
4.
Posteriormente, em novo detalhamento do débito realizado pelo Denasus, à peça 11, elencou-se
somente irregularidade relativas à não comprovação de despesas, reduzindo a proposição de ressarcimento para
R$ 189.924,65. No referido detalhamento constavam as seguintes ocorrências referentes ao relatório de
auditoria (peça 14, p. 22-27):
a) transferência indevida de recursos do Bloco da Média e Alta Complexidade para a
conta corrente de recursos próprios do Fundo Municipal de Saúde, em 12/11/2012, no valor de R$ 144.485,61,
sem a comprovação da despesa (Ressarcimento nº 111846);
b) não comprovação de despesas, efetuadas em 26/7/2012, no valor de R$ 27.024,90
(Ressarcimento nº 111858);
c) não comprovação de despesas, efetuadas em 11/12/2012, no valor de R$ 13.468,20
(Ressarcimento nº 111863);
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d) não comprovação de despesas, efetuadas em 20/12/2012, no valor de R$ 4.945,94
(Ressarcimento nº 111866).
5.
O Relatório Completo do Tomador de Contas Especial nº 238/2017 (peça 16), acompanhando o
entendimento e o detalhamento do débito efetuado pelo Denasus, caracterizou a responsabilidade do Sr.
Ronaldo Lavigne do Nascimento, secretário municipal de saúde de Ilhéus/BA (4/4 a 31/12/2012), referente ao
débito no valor original de R$ 189.924,65.
6.
O Relatório de Auditoria nº 902/2018 do controle interno (peça 17) acompanhou o relato
constante do relatório de tomada de contas especial.
7.
Diante disso, a Secretaria de Controle Interno certificou a irregularidade das contas (peça 18),
acompanhado do parecer do dirigente do órgão de controle interno (peça 19), tendo o Ministro de Estado da
Saúde, Sr. Gilberto Occhi, registrado o conhecimento das conclusões daquele órgão de controle interno (peça
20). A responsabilização foi devidamente inscrita no Siafi (peça 8).
8.
O processo foi autuado no TCU em 28/10/2018, dando início à fase externa da TCE.
Fase Externa
9.
Em análise preliminar nesta Secex-TCE (peça 21, p. 3, §§ 8-10), o auditor responsável pelo
feito destacou que somente compuseram a planilha de devolução de recursos, à peça 11, os débitos referentes a
não comprovação de despesas (Ressarcimentos nº 111846, 111858, 111863 e 111866).
10.
Todavia, ressaltou que os débitos afetos à desvio de objeto/finalidade não foram incluídos na
planilha de devolução e no relatório do tomador de contas, sem que fossem apresentadas justificativas, a
exemplo da celebração de termo de ajuste sanitário (TAS) ou de outra medida administrativa que tivesse o
condão de afastá-los.
11.
Nesse sentido, com o fito de sanear os autos e promover a correta identificação de débitos e
responsáveis, propôs a realização de diligência ao Denasus para que, no prazo de quinze dias, apresentasse
justificativas para a não inclusão, na planilha de devolução de recursos, dos débitos referentes aos demais
ressarcimentos constantes do Relatório de Auditoria nº 13313, no valor de R$ 1.357.810,20 (peça 21, p. 4).
12.
Essa proposta foi acolhida pelo corpo diretivo da Secex-TCE (peças 22 e 23), sendo efetuada
diligência ao Denasus (peça 24).
13.
A entidade apresentou resposta à peça 27.
14.
Após sua leitura, durante nova análise efetuada por esta unidade técnica, pôde-se concluir que
aquele departamento deu início aos procedimentos necessários para acompanhamento da reposição dos recursos
referentes à ocorrência de desvios de objeto/finalidade, visando recompor o Fundo Municipal de Saúde com
recursos próprios do município de Ilhéus/BA (peça 29, p. 3-4, §§ 12-14).
15.
Ato contínuo, prosseguindo a análise quanto ao dano ao erário tratado no âmbito do Relatório
Completo do Tomador de Contas Especial nº 238/2017, à peça 16 (R$ 189.924,65), entendeu-se que existiam
elementos probatórios nos autos que autorizam a citação do Sr. Ronaldo Lavigne do Nascimento, na condição
de secretário de saúde de Ilhéus/BA (peça 2), pelas despesas sem comprovação relativas aos recursos
transferidos pelo FNS no exercício de 2012 (peça 29, p. 5-7, §§ 19-28).
16.
Essa nova proposta também foi acolhida pelo corpo diretivo da Secex-TCE (peças 30 e 31),
tendo o secretário se pronunciado em 23/4/2019 pela citação ex-secretário municipais de saúde.
17.
Após ser comunicado, o Sr. Ronaldo Lavigne do Nascimento apresentou suas alegações de
defesa, conforme registra a tabela a seguir:
Responsável

Sr.
Ronaldo
Lavigne do Nascimento,
secretário municipal de
saúde de Ilhéus/BA no
período
de
4/4
a
31/12/2012.

Ofício
citação/audiência

de

Citação:
Ofício 2047/2019TCU/Secex-TCE,
de
24/4/2019 (peça 33).

Comunicação e
Aviso de Recebimento
(AR)
Recebido
em
9/5/2019 (peça 34).

Alegações de defesa/Razões
de
justificativa/Solicitação
de
Prorrogação de Prazo
Alegações de defesa:
Apresentadas parcialmente em
27/5/2019 (peças 35-49).
O responsável solicitou em
27/5/2019 prorrogação de prazo para
adição de documentos/informações
adicionais (peça 50).
Apresentou
documentos/informações
complementares em 9/7/2019 (peças
53-62).

Tabela 1 – Comunicações efetuadas ao responsável.
18.
Cabe destacar que o pedido do responsável solicitando extensão de prazo foi deferido (peça 52).
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Com o encerramento dos prazos para apresentação de suas alegações de defesa, entende-se que este processo se
encontra apto para se efetue o seu exame de mérito.
EXAME TÉCNICO
19.
Procedeu-se a citação do ex-secretário municipal de saúde em decorrência da seguinte
irregularidade (peça 33):
Irregularidade: não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados pela União, em
face da não apresentação de documentos comprobatórios das despesas realizadas com recursos financeiros
repassados, na modalidade fundo a fundo, pelo Ministério da Saúde à Secretaria Municipal de Saúde de
Ilhéus/BA, no período de julho até dezembro de 2012, evidenciado nas Constatações nºs 262854 e 262770
consignadas no Relatório de Auditoria do Denasus nº 13313;
Valor histórico: R$ 189.924,65;
Conduta: não demonstrar a boa e regular aplicação de recursos do SUS dos valores recebidos do Fundo
Nacional de Saúde pelo município de Ilhéus/BA, em face da não comprovação documental e atendimento das
normas que justificassem os pagamentos/transferências realizados;
Dispositivos violados: 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, arts. 60 a 64 da Lei
4.320/1964.
VALOR
ORIGINAL (R$)
27.024,90
144.485,61
13.468,20
4.945,94

DATA
OCORRÊNCIA
26/07/2012
12/11/2012
11/12/2012
20/12/2012

DA

20.
As alegações de defesa e documentações comprobatórias apresentadas constam das peças 35-49
e 53-60, sendo analisadas a seguir.
a) De início, o ex-gestor destaca a grande dificuldade de se obter os extratos bancários e processos de
pagamento junto à Caixa Econômica Federal, ao Banco do Brasil e à Secretaria Municipal de Saúde de
Ilhéus/BA (peça 35, p. 2-5). Tal fato acarretou no pedido de dilatação dos prazos inicialmente estabelecidos pelo
Tribunal em mais 45 dias, sendo que, no entender do responsável, ele estaria tendo o seu direito de defesa
cerceado (peça 35, p. 6).
21.
Em que pese essa não ser propriamente uma alegação de defesa, cumpre relembrar que, na seara
do Direito Financeiro, é cediço que cabe aos gestores públicos demonstrar 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 nº 200/1967 e 66 e 145 do Decreto nº 93.872/1986. Ressalte-se que tais normativos dispõem que
a responsabilidade pela comprovação da boa e regular aplicação dos recursos públicos é pessoal, o que
impõe o ônus da prova aos gestores.
22.
Ademais, o Tribunal por diversas vezes já manifestou o entendimento de que quando os exgestores tiverem dificuldade para ter acesso aos documentos necessários à comprovação da regular aplicação
dos recursos transferidos, eles devem resolver o impasse por meio de vias administrativas e/ou judiciais
cabíveis, não cabendo ao TCU a remoção de embaraços criados por administrações posteriores (Acórdão
437/2018-2ª Câmara, Acórdão 2477/2007-2ª Câmara, Acórdão 3357/2016-1ª Câmara, Acórdão 352/2017-1ª
Câmara, entre outros).
23.
De todo modo, verifica-se que o relator do processo acolheu em 5/6/2019 um pedido de
prorrogação de prazo solicitado pelo responsável (peça 52). Passados mais de seis meses desde essa autorização,
conclui-se que lhe fora concedido tempo mais do que o suficiente para que pudesse arrolar aos autos
documentos que comprovassem suas alegações.
b) Quanto aos valores de R$ 27.024,90 (26/7/2012), R$ 13.468,20 (11/12/2012) e R$ 4.945,94
(20/12/2012), referentes a movimentações ocorridas na conta nº 624.004-1 da agência nº 0069-8 da Caixa
Econômica Federal (Constatação nº 262854 do Relatório de Auditoria do Denasus nº 13313; peça 14, p. 8-9),
alega que esses montantes foram debitados irregularmente e depois estornados (peça 35, p. 2). Afirma existir
uma conciliação bancária demonstrando que o valor de R$ 27.024,90 foi pago em duplicidade pelo banco e que,
provavelmente, este valor foi estornado posteriormente (peça 35, p. 10-11, e peça 49, p. 2-3), podendo este
mesmo problema ter acometido as transferências/pagamentos nos valores de R$ 13.468,20 e R$ 4.945,94 (peça
35, p. 11). Posteriormente, visando complementar suas alegações, apresentou extrato com vistas a demonstrar
que o valor de R$ 27.024,90 fora debitado duas vezes, nos dias 25 e 26/7/2012 (peça 61, p. 1), reforçando a
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alegação de ocorrência de erro (duplicidade de débito) e informando que a compensação do valor debitado foi
feita no mês subsequente (20/8/2012) em razão de necessidade de novo pagamento ao mesmo credor, o Hospital
e Maternidade Bartolomeu Chaves (peça 53, p. 2-5). Por outro lado, constatou que o valor questionado de R$
13.468,20 foi regularmente pago, apresentando os seus respectivos processos de pagamento (peça 53, p. 5-6, e
peças 58-60). Por fim, afirmou que o valor de R$ 4.945,94, debitado em 20/12/2012, foi estornado na mesma
data, conforme comprovaria o extrato bancário obtido junto à Caixa (peça 53, p. 6-7, e peça 61, p. 11).
24.
Posiciona-se pelo acolhimento parcial dessas alegações e pela redução do valor do débito
imputado ao responsável.
25.
De início, cabe relembrar que esses recursos (originários de transferências fundo a fundo
creditadas na conta nº 624.004-1 da agência nº 0069-8 da Caixa Econômica Federal) se prestavam ao pagamento
de despesas do Bloco da Média e Alta Complexidade – MAC (peça 14, p. 8-9, Constatação nº 262854), os quais
incluem gastos com serviços ambulatoriais e hospitalares que demandem a disponibilidade de profissionais
especializados e/ou a utilização de recursos tecnológicos para apoio diagnóstico e tratamento de usuários do
SUS (Portaria GM/MS nº 627, de 26 de abril de 2001, e demais normativos decorrentes).
26.
Quanto ao valor arguido de R$ 27.024,90, debitado em 26/7/2012, verifica-se que os
elementos trazidos pelo responsável subsidiam sua alegação de ocorrência erro (duplicidade de pagamento) ao
apresentar extrato bancário que registra a ocorrência de duas operações de débito no mesmo valor em dias
subsequentes (25 e 26/7/2012, à peça 61, p. 1), além de apresentar registro quanto à identificação desse erro na
conciliação bancária fornecida pela empresa contábil que assessorava o município (peça 49, p. 2-3).
27.
O ex-secretário afirma que esse valor se refere originalmente aos processos de pagamento nº
2529 (valor líquido de R$ 21.212,32, à peça 54), nº 2530 (valor líquido de R$ 2.333,76, à peça 55) e nº 2531
(valor líquido de R$ 3.478,82, à peça 56), destinados ao Hospital e Maternidade Bartolomeu Chaves (CNPJ
40.739.948/0001-88). Essas despesas, que não foram contestadas pela equipe de auditoria do Denasus em
relatório, foram liquidadas/reconhecidas em 16/7/2012 (peça 54, p. 4, peça 55, p. 4, e peça 56, p. 4) e pagas em
25/7/2012 (peça 54, p. 2, peça 55, p. 2, e peça 56, p. 2), por intermédio de comunicado emitido à Caixa
Econômica Federal, recebido em 23/7/2012, pelo qual o prefeito e o secretário municipal de saúde, à época,
solicitaram e autorizaram o pagamento de R$ 27.024,90 ao nosocômio (peça 55, p. 3).
28.
Em que pese um novo pagamento de igual valor, efetuado em dia posterior (26/7/2012), não ter
sido estornado imediatamente após a identificação do erro (ressalte-se que para isso seria necessário que o
hospital autorizasse/ordenasse essa transferência junto ao banco), o responsável alega que os processos de
pagamento nº 2875 (valor líquido de R$ 2.700,45, à peça 62) e nº 2876 (valor líquido de R$ 24.324,45, à peça
57), que também se destinaram ao pagamento de despesas junto ao hospital, supriram a devolução que se fazia
necessária.
29.
Ressalte-se que esses dois processos remetem a despesas liquidadas/reconhecidas em 16/8/2012
(peça 57, p. 3, e peça 62, p. 4) e que deveriam de ser pagas em 20/8/2012 com recursos da conta nº 624.004-1 da
agência nº 0069-8 da Caixa Econômica Federal (peça 57, p. 2, e peça 62, p. 2). Contudo, não foram
identificados, nos extratos fornecidos, débitos evidenciando que esses pagamentos tenham sido efetuados em
20/8/2012 nem foram localizados nesses extratos a ocorrência de pagamentos individuais nos valores de
R$ 2.700,45 e R$ 24.324,45 (peça 61).
30.
Dessa forma, entende-se que tais fatos acabam por consubstanciar a afirmação do ex-secretário
de que o pagamento de R$ 27.024,90, em 26/7/2012, foi posteriormente justificado por meio do
reconhecimento/liquidação de serviços em 16/8/2012 (peça 57, p. 3, e peça 62, p. 4).
31.
Apesar de isso também apontar a ocorrência de impropriedade devido a se constituir de
pagamento de serviços de forma adiantada (o que não é previsto pelo Direito Financeiro), verifica-se que, ao
menos, o débito de R$ 27.024,90 imputado ao responsável poderia ser afastado pelo Tribunal.
32.
Quanto ao pagamento de R$ 13.468,20, debitado em 11/12/2012, o ex-secretário afirma que
esse é justificado pelos processos de pagamento nº 4876 (valor líquido de R$ 6.470,32, à peça 58), nº 4877
(valor líquido de R$ 4.339,31, à peça 59) e nº 4878 (valor líquido de R$ 2.658,57, à peça 60), destinados a
empresa Médico Center LTDA (CNPJ 40.740.466/0002-29).
33.
Essas despesas foram liquidadas/reconhecidas em 21/11/2012 (peça 58, p. 3, peça 59, p. 4, e
peça 60, p. 3) e pagas em 11/12/2012 (peça 58, p. 2, peça 59, p. 2, e peça 60, p. 2), por intermédio de
comunicado emitido à Caixa Econômica Federal, em 7/12/2012, pelo qual o secretário e o diretor administrativo
da secretaria municipal de saúde, à época, solicitaram e autorizaram o pagamento de R$ 13.468,20 à empresa
(peça 58, p. 4).
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34.
Esses documentos encontram-se consubstanciados por notas fiscais de serviço (peça 58, p. 5,
peça 59, p. 5, e peça 60, p. 4) e remetem a atendimentos de mamografia, serviços ambulatoriais e de análise
clínica (peça 58, p. 2-3 e 6, peça 59, p. 4 e 6, e peça 60, p. 3-5).
35.
Dessa forma, verifica-se que a documentação apresentada justificaria o pagamento arguido e,
por consequência, o débito de R$ 13.468,20 imputado ao ex-secretário também poderia ser afastado pelo TCU.
36.
Por outro lado, quanto ao valor de R$ 4.945,94, debitado em 20/12/2012, o responsável não
trouxe evidências que suportassem sua afirmação de que esse foi estornado nessa mesma data (peça 53, p. 6-7).
37.
Ressalte-se que os extratos bancários obtidos junto à Caixa não remetem à ocorrência de um
estorno (na forma de um crédito, por exemplo), mas sim que houve um resgate automático em 20/12/2012
(operação descrita como ‘RESG AUTOM’ nos extratos apresentados), fato que envolveu, possivelmente, a
ocorrência de resgates junto a contas de investimento mantidas pelo fundo municipal e que devem ter sido
utilizadas para cobrir esse débito (peça 61, p. 11).
38.
Pode-se observar, ainda, que o extrato apresentado, à peça 61, remete diversas vezes a
ocorrências de resgates automáticos no ano de 2012.
39.
Ou seja, aparentemente o ex-secretário equivocou-se ao interpretar os eventos constantes no
extrato apresentado pela Caixa, não logrando êxito em afastar o débito de R$ 4.945,94.
40.
Portanto, em face de todo o exposto, posiciona-se pelo acolhimento parcial das alegações
apresentadas e, consequentemente, pelo afastamento dos débitos de R$ 27.024,90 (26/7/2012) e de
R$ 13.468,20 (11/12/2012) imputados ao responsável, mas pela manutenção do débito de R$ 4.945,94
(20/12/2012).
c) Sobre a transferência do valor de R$ 144.485,61, em 12/11/2012, da conta nº 624.004-1 da agência nº
0069-8 da Caixa Econômica Federal para a conta nº 43.094-3 da agência nº 0019-1 do Banco do Brasil
(Constatação nº 262770 do Relatório de Auditoria do Denasus nº 13313; peça 14, p. 9-10), afirma que esse valor
foi utilizado regularmente para quitação de folhas de pagamento de pessoal de acordo com a previsão de
despesas pertinentes ao Bloco de Alta e Média Complexidade, informando que ‘(...) a praxe administrativa à
época transferia para conta nº 43.094-3 Banco do Brasil, os valores específicos das folhas de pagamento, e
desta conta seguiam-se as transferências para os servidores titulares dos referidos salários, respeitadas as
finalidades da conta de origem’ (peça 35, pp. 2-3, 6-7). Em sua defesa, o responsável apresentou um extrato de
lógica bancária (fornecido pela empresa contábil que assessorava o município) com vistas a demonstrar que o
valor de R$ 144.485,61 foi transferido, ainda em 12/11/2012, da conta nº 43.094-3 da agência nº 0019-1 do
Banco do Brasil para cobrir despesas com folhas de pagamento (peça 35, p. 7-9, e peça 37, p. 2-3). Apresentou,
ainda, cópias de processos de pagamento de folhas de pessoal (fornecidos pela secretaria municipal de saúde de
Ilhéus/BA) relacionados ao valor arguido (peça 35, p. 9, e peças 38-48).
41.
Posiciona-se pela aceitação das alegações do responsável e pelo consequente afastamento do
débito de R$ 144.485,61 que lhe fora imposto, conforme expõe-se a seguir.
42.
Inicialmente, cabe rememorar que os recursos arguidos (R$ 144.485,61 originários da conta nº
624.004-1 da agência nº 0069-8 da Caixa Econômica Federal) se destinavam ao pagamento de despesas do
Bloco da Média e Alta Complexidade – MAC (peça 14, p. 9-10, Constatação nº 262770).
43.
Nesse sentido, apresenta-se a seguir um quadro resumindo os documentos arrolados pelo
responsável e que estariam relacionados à utilização desses recursos (peça 35, p. 7-9, e peças 37-48):
Docu

Descrição

mento

Proce
sso
nº
3737/2012
(peça 38)

Proce
sso
nº
3738/2012
(peça 39)

Folha
de
pagamento
CAE/CEMAE.
Apresenta notas de liquidação e
pagamento, referentes à folha de
pagamento de servidores contratados do
CEMAE, mês de setembro de 2012.
Dados bancários: conta nº
43.094-3 da agência nº 0019-1 do Banco
do Brasil.
Folha
de
pagamento
Auditoria/Regulação(**).
Apresenta notas de liquidação e
pagamento, referentes à folha de

Valo
res
brutos
(R$)
14.8
63,71

Val
ores
líquidos(*)
(R$)
13.2
70,16

50.0
31,33

Data
de
pagamento
12/1
1/2012

43.6
38,54

Ext
ratos
bancários
N/

N/A

N/

N/A

A

12/1
1/2012

Relaçã
o
de
beneficiados

A
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Docu

Descrição

mento

Proce
sso
nº
3741/2012
(peça 40)

Proce
sso
nº
3742/2012
(peça 41)

Proce
sso
nº
3743/2012
(peça 42)

Proce
sso
nº
3744/2012
(peça 43)

Proce
sso
nº
3745/2012
(peça 44)

Proce
sso
nº
3746/2012
(peça 45)

Proce
sso
nº
3747/2012
(peça 46)

pagamento suplementar de servidores
contratados da auditoria/regulação, mês
de setembro de 2012.
Dados bancários: conta nº
43.094-3 da agência nº 0019-1 do Banco
do Brasil.
Folha
de
pagamento
Auditoria/Regulação(**).
Apresenta notas de liquidação e
pagamento, referentes à folha de
pagamento suplementar de servidores
contratados da auditoria/regulação, mês
de setembro de 2012.
Dados bancários: conta nº
43.094-3 da agência nº 0019-1 do Banco
do Brasil.
Folha de pagamento Policlínica.
Apresenta notas de liquidação e
pagamento, referentes à folha de
pagamento de servidores contratados da
Policlínica, mês de setembro de 2012.
Dados bancários: conta nº
43.094-3 da agência nº 0019-1 do Banco
do Brasil.
Folha de pagamento Policlínica.
Apresenta notas de liquidação e
pagamento, referentes à folha de
pagamento de servidor contratado da
regulação, mês de setembro de 2012.
Dados bancários: conta nº
43.094-3 da agência nº 0019-1 do Banco
do Brasil.
Folha de pagamento CAPS.
Apresenta notas de liquidação e
pagamento, referentes à folha de
pagamento de servidores contratados do
CAPS, mês de setembro de 2012.
Dados bancários: conta nº
43.094-3 da agência nº 0019-1 do Banco
do Brasil.
Folha de pagamento NAE.
Apresenta notas de liquidação e
pagamento, referentes à folha de
pagamento de servidores contratados do
NAE, mês de setembro de 2012.
Dados bancários: conta nº
43.094-3 da agência nº 0019-1 do Banco
do Brasil.
Folha de pagamento NAE.
Apresenta notas de liquidação e
pagamento, referentes à folha de
pagamento suplementar de servidor
contratado do NAE, mês de setembro de
2012.
Dados bancários: conta nº
43.094-3 da agência nº 0019-1 do Banco
do Brasil.
Folha de pagamento do Centro
de Especialidades Odontológicas (CEO).
Apresenta notas de liquidação e
pagamento, referentes à folha de
pagamento suplementar de servidor

Valo
res
brutos
(R$)

Val
ores
líquidos(*)
(R$)

787,
87

687,
53

23.2
75,24

20.8

787,

706,

32.9
44,24

14.5

1.52

12/1

1.38

12/1

01
beneficiado,
constante
à
peça 42, p. 56.

N/

28
beneficiados,
constante
à
peça 43, p. 610.

N/

09
beneficiados,
constante
à
peça 44, p. 69.

N/

01
beneficiado,
constante
à
peça 45, p. 56.

N/

01
beneficiado,
constante
à
peça 46, p. 56.

A

12/1
1/2012

N/

A

1/2012

687,
33

13
beneficiados,
constante
à
peça 41, p. 68.

A

1/2012

3,20

787,
87

12/1

12.8

N/

A

1/2012

48,41

0,00

12/1

29.1

01
beneficiado,
constante
à
peça 40, p. 56.

A

1/2012

15,14

71,30

12/1

A

Relaçã
o
de
beneficiados

N/
A

1/2012

19

Ext
ratos
bancários

12/1
1/2012

40,24

87

Data
de
pagamento
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Docu

Descrição

mento

Proce
sso
nº
3748/2012
(peça 47)

Proce
sso
nº
3749/2012
(peça 48)

contratado do CEO, mês de setembro de
2012.
Dados bancários: conta nº
43.094-3 da agência nº 0019-1 do Banco
do Brasil.
Folha de pagamento do CADHI.
Apresenta notas de liquidação e
pagamento, referentes à folha de
pagamento de servidores contratados do
CADHI, mês de setembro de 2012.
Dados bancários: conta nº
43.094-3 da agência nº 0019-1 do Banco
do Brasil.
Folha de pagamento do CADHI.
Apresenta notas de liquidação e
pagamento, referentes à folha de
pagamento suplementar de servidores
contratados do CADHI, mês de
setembro de 2012.

Valo
res
brutos
(R$)

Val
ores
líquidos(*)
(R$)

20.8
97,04

17.7
05,57

4.43
9,92

Totais:

Ext
ratos
bancários

12/1
1/2012

3.60
3,10

164.
906,39

Data
de
pagamento

N/

10
beneficiados,
constante
à
peça 47, p. 57.

N/

02
beneficiados,
constante
à
peça 48, p. 56.

A

12/1
1/2012

A

Relaçã
o
de
beneficiados

144.
485,41

(*): Removidos valores descontados como INSS, IRRF, Vale Transporte etc.
(**): Essas folhas de pagamento aparentam remeter à equipe de auditoria que compunha a Central de
Regulação da Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus/BA (referenciada nas Constatações nº 261615 e 260580
do relatório de auditoria, à peça 14, pp. 13-14 e 16-17).
Tabela 2 – Relação de processos de pagamento referentes à transferência do valor de R$ 144.485,61, em
12/11/2012, da conta nº 624.004-1 da agência nº 0069-8 da Caixa Econômica Federal para a conta nº 43.094-3
da agência nº 0019-1 do Banco do Brasil (Constatação nº 262770 do Relatório de Auditoria do Denasus nº
13313).
44.
Duas relações contendo esses processos encontram-se também registradas à peça 35, p. 7-8, e à
peça 37, p. 2-3.
45.
Cumpre destacar que os documentos apresentados se encontram acompanhados de notas de
liquidação e pagamento assinadas pelo secretário de saúde municipal, além de tesoureiro e membros da equipe
do FMS à época. Contudo esses processos de pagamento não se encontram completos (alguns não apresentam a
respectiva lista de servidores/funcionários pagos, por exemplo) nem se fazem acompanhados de extratos
bancários demonstrando cabalmente as transferências dos valores informados (tratando das destinações de
recursos a partir da conta nº 43.094-3 da agência nº 0019-1 do Banco do Brasil).
46.
O responsável, inclusive, admite esses fatos, em que pese ele acreditar que os documentos
arrolados sejam suficientes, por si só, para demonstrar a aplicação do valor arguido de R$ 144.485,61 (peça 35,
p. 9).
47.
De forma semelhante, nesta análise, reconhece-se que esses documentos, fornecidos ao
responsável pela empresa que realizava a contabilidade do FMS e pela secretaria municipal de saúde de
Ilhéus/BA, registram indícios consistentes de que os recursos arguidos foram, de fato, utilizados para o
pagamento de servidores/funcionários de unidades de secretaria de saúde do município, conforme está sendo
alegado.
48.
Sem pormenorizar esses gastos ou adentrar o mérito quanto a uma possível ocorrência de desvio
de objeto na utilização dos recursos do Bloco da Média e Alta Complexidade (a exemplo da utilização desses
recursos para o pagamento de servidores/funcionários/auditores da Central de Regulação da Secretaria
Municipal de Saúde de Ilhéus/BA), pode-se aduzir que esses valores foram aplicados em finalidade condizente
com a área da saúde do município.
49.
Ressalte-se que a maior parte dos processos de pagamento apresentados remetem a nomes e
CPF de servidores/funcionários, suas funções e salários, além das respectivas contas bancárias a serem
creditadas, identificando-os como médicos, enfermeiros, psicólogos, auxiliares, técnicos e outros profissionais
afetos diretamente ou indiretamente à área de saúde (peças 40, p. 5-6, 41, p. 6-8, entre outros registrados na
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coluna ‘Relação de beneficiados’ constante da Tabela 2), o que demonstraria a aderência das despesas
realizadas àquelas esperadas e decorrentes da execução da função e de programas de saúde, inclusive do Bloco
da Média e Alta Complexidade (MAC).
50.
Por outro lado, poder-se-ia argumentar que a transferência de recursos da conta específica do
Bloco MAC (conta nº 624.004-1 da agência nº 0069-8 da Caixa Econômica Federal) para outra conta impediria
o estabelecimento do necessário nexo de causalidade entre os recursos repassados e a execução de despesas no
objeto/finalidade supostamente executado no âmbito das transferências fundo a fundo.
51.
Contudo, ao efetuar-se o exame de todo o conjunto probatório apresentado, o que incluiu os
processos referentes às folhas de pagamento (contendo valores, listas de beneficiados, contas bancárias etc.), a
constatação de que a soma de todos esses pagamentos (valor líquido) compõem o montante arguido e de que
esses ocorreram na mesma data (12/11/2012) em que os recursos foram transferidos para a conta nº 43.094-3 da
agência nº 0019-1 do Banco do Brasil, além do reconhecimento pela equipe de auditoria do Denasus de que essa
conta era de fato utilizada pelo FMS para efetuar pagamento de folhas de pessoal da área da saúde do município
(conforme registra a Constatação nº 261823, à peça 14, p. 12), há de se reconhecer que os autos permitem que se
faça a correlação para a caracterização do nexo de causalidade entre a totalidade da transferência efetuada e os
pagamento de folhas de pessoal na área da saúde do município de Ilhéus/BA, conforme está sendo defendido
pelo ex-secretário.
52.
Dessa forma, entende-se que as alegações do responsável podem ser aceitas, permitindo que o
Tribunal afaste o débito de R$ 144.485,61 (12/11/2012) que lhe fora imputado.
CONCLUSÃO
53.
Em face da análise promovida na seção ‘Exame Técnico’, entende-se que o Tribunal deve
rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Ronaldo Lavigne do Nascimento, uma vez
que não foram suficientes para sanear todas as irregularidades a ele atribuídas.
54.
A boa-fé do responsável pode ser, contudo, vislumbrada nos autos, considerando seus esforços
para rechaçar as irregularidades inicialmente identificadas, tendo êxito em afastar a maior parte do dano
anteriormente identificado (o que resultou na proposição de redução do valor histórico total do dano apurado de
R$ 189.924,65 para diminutos R$ 4.945,94).
55.
Em que pese o ex-secretário tenha interpretado equivocadamente que o valor residual do dano
identificado (R$ 4.945,94) teria sido estornado pela Caixa Econômica Federal (§§ 36-40), poder-se-ia
vislumbrar que ele poderia até mesmo conseguir justificar a totalidade dos valores arguidos caso continuasse
coletando e analisando documentos juntos à secretaria municipal de saúde.
56.
Por isso, propõe-se que o TCU promova a fixação de novo prazo ao responsável para o
recolhimento do valor residual do débito que restou apurado, nos termos do art. 12, § 2º, da Lei nº 8.443, de
1992.
57.
De todo modo, caso essa proposição não seja acolhida, faz necessário rememorar que as
irregularidades aqui tratadas se referem a pagamentos efetuados no exercício de 2012. Ou seja, não se
completou um prazo igual ou superior a dez anos contado a partir da ocorrência dessas, não se consumando a
prescrição da pretensão punitiva no âmbito do TCU (Acórdão 1.441/2016-Plenário).
58.
Por fim, cabe dar ciência ao FNS quanto à ocorrência de desvio de objeto/finalidade
identificados em auditoria do Denasus (§§ 3º e 9-13), alertando os seus dirigentes para que adotem as
providências de sua alçada, nos termos dos itens 9.3.2.1 a 9.3.2.6 do Acórdão 1.072/2017-TCU-Plenário (de
relatoria do Ministro Bruno Dantas), se ainda não o fizeram, sob pena de incorrer em responsabilidade solidária
e falha funcional.
59.
Pois, apesar de não se poder falar propriamente em dano ao erário nos casos em que reste
demonstrado ocorrência de desvio de objeto/finalidade com recursos dos fundos municipais, ‘a obrigação de
recomposição do fundo local caracteriza um débito do ente beneficiário do repasse perante o fundo de saúde
local, cabendo, portanto, a instauração de tomada de contas especial para perquirir esses valores, nos moldes
da Lei 8.443/1992 e dos demais normativos que regem a matéria’ (item 9.3.2.3 do Acórdão 1.072/2017-TCUPlenário).
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
60.
Diante do exposto, submetemos os autos à consideração superior, propondo ao Tribunal:
a) rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Ronaldo Lavigne do Nascimento
(CPF 328.586.635-72);
b) fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, nos termos do art. 12, §§
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1º e 2º, da Lei nº 8.443, de 1992, e do art. 202, §§ 2º e 3º, do RITCU, para que o Sr. Ronaldo Lavigne do
Nascimento (CPF 328.586.635-72) efetue e comprove, perante o Tribunal, o recolhimento do débito apurado
nos autos em favor do Fundo Nacional de Saúde, atualizado monetariamente desde as datas indicadas até o
efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições:
VALOR
(R$)
4.945,94

ORIGINAL

DATA
OCORRÊNCIA
20/12/2012

DA

Valor atualizado do débito, sem juros, até 5/2/2020: R$ 7.363,02
c) informar ao Sr. Ronaldo Lavigne do Nascimento (CPF 328.586.635-72) que a liquidação tempestiva do
débito, com a incidência apenas da atualização monetária, sanará o processo e permitirá que suas contas sejam
julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, ao passo que, de outra sorte, o não recolhimento da dívida
ensejará o julgamento pela irregularidade das contas, com a condenação em débito, não só atualizado, mas, aí,
acrescido de juros de mora, além da aplicação de multa legal sob o valor de até 100% do débito atualizado, nos
termos do art. 202, §§ 3º e 4º, do RITCU;
d) autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o
parcelamento da dívida fixada em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão a
atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de
pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais
medidas legais;
e) dar ciência ao Fundo Nacional de Saúde quanto aos indícios de ocorrência de desvio de
objeto/finalidade apurada por meio do Relatório de Auditoria nº 13313 do Denasus, alertando os seus dirigentes
para que adotem as providências de sua alçada, nos termos dos itens 9.3.2.1 a 9.3.2.6 do Acórdão 1.072/2017TCU-Plenário, se ainda não o fizeram, sob pena de poder incorrer em responsabilidade solidária e falha
funcional;
f) remeter cópia da presente deliberação ao Fundo Nacional de Saúde, para ciência.”

3.
O Ministério Público junto a este Tribunal (MP/TCU), representado pela procuradora-geral
Cristina Machado da Costa e Silva, acompanhou a proposta da unidade instrutiva nos seguintes termos
(peça 67):
“2. Manifestamos nossa anuência à proposta sugerida pela Unidade Técnica (peça 64), considerando que:
i) o débito remanescente, após análise de mérito, é irrisório, o que justifica a conclusão pela boa-fé do
responsável e, portanto, a abertura de novo prazo para o recolhimento do valor pendente de ressarcimento aos
cofres do FNS, nos moldes delimitados nos itens ‘c’ e ‘d’ do encaminhamento (peça 64, p. 11); e, ii) ‘o
Denasus, após ser notificado pelo TCU, deu início aos procedimentos necessários para acompanhamento da
reposição dos recursos referentes aos desvios de objeto e finalidade identificados’ (peça 29, p. 4), mostra-se
pertinente a cientificação do FNS sobre os termos do Acórdão n.º 1.072/2017-TCU-Plenário prevista no item ‘e’
do encaminhamento (peça 29, p. 11), acrescentando-se aos dispositivos ali mencionados – 9.3.2.1 a 9.3.2.6 –,
também os abaixo em destaque:
e) dar ciência ao Fundo Nacional de Saúde quanto aos indícios de ocorrência de desvio de
objeto/finalidade apurada por meio do Relatório de Auditoria nº 13313 do Denasus, alertando os seus dirigentes
para que adotem as providências de sua alçada, nos termos dos itens 9.3.2.1 a 9.3.2.6 e 9.3.5.1 a 9.3.5.3 do
Acórdão 1.072/2017-TCU-Plenário, se ainda não o fizeram, sob pena de poder incorrer em responsabilidade
solidária e falha funcional;
3. Diante do exposto, e efetuado o ajuste acima sugerido, esta representante do Ministério Público de
Contas manifesta-se de acordo com a proposta de encaminhamento contida na instrução de mérito às peças 64 a
66 dos autos.”

É o relatório.
Proposta de Deliberação
O Fundo Nacional de Saúde (FNS) instaurou a presente tomada de contas especial (TCE), em
que foi responsabilizado o Sr. Ronaldo Lavigne do Nascimento, na condição de ex-secretário
municipal de Saúde de Ilhéus (período de gestão: 4/4 a 31/12/2012), em razão de débitos quantificados
pela não comprovação de despesas pagas com recursos federais do Sistema Único de Saúde (SUS),
transferidos ao Fundo Municipal de Saúde (FMS) no exercício de 2012.
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2.

Os fatos ensejadores deste processo foram constatados pelo Departamento Nacional de
Auditoria do SUS (Denasus), a partir de fiscalização realizada no período de 13/5 a 19/6/2013,
na Secretaria Municipal de Saúde de Ilheús/BA, relativamente ao exercício de 2012, que
resultou no relatório 13313 (peça 14).
3.
A auditoria verificou a ocorrência de irregularidades relativas a desvio de objeto/finalidade
e à realização de despesas sem comprovação que atingiram, num primeiro momento, o montante de
R$ 1,5 milhão. Posteriormente, o Denasus reavaliou o débito apurado para R$ 190 mil, remanescendo
as seguintes inconformidades:
“a) transferência indevida de recursos do Bloco da Média e Alta Complexidade para a conta corrente de
recursos próprios do Fundo Municipal de Saúde, em 12/11/2012, no valor de R$ 144.485,61, sem a
comprovação da despesa (Ressarcimento nº 111846);
b) não comprovação de despesas, efetuadas em 26/7/2012, no valor de R$ 27.024,90 (Ressarcimento nº
111858);
c) não comprovação de despesas, efetuadas em 11/12/2012, no valor de R$ 13.468,20 (Ressarcimento nº
111863);
d) não comprovação de despesas, efetuadas em 20/12/2012, no valor de R$ 4.945,94 (Ressarcimento nº
111866)”.

4.
O relatório do tomador de contas especial 238/2017 (peça 16) acompanhou o detalhamento
da auditoria do Denasus quanto às irregularidades, débito e a responsabilização do Sr. Ronaldo
Lavigne do Nascimento.
5.
O controle interno concordou com as conclusões do tomador de contas especial e o
ministro supervisor atestou conhecimento do processo (peças 17 a 20).
6.
Após diligência a fim de esclarecer as medidas saneadoras afetas ao desvio de
objeto/finalidade verificado pelo Denasus, a Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas
Especial (Secex-TCE) promoveu a regular citação do ex-secretário de saúde municipal para recolher o
débito ou apresentar alegações de defesa quanto aos seguintes fatos e débitos (peça 33):
“Irregularidade: não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados pela União, em face
da não apresentação de documentos comprobatórios das despesas realizadas com recursos financeiros
repassados, na modalidade fundo a fundo, pelo Ministério da Saúde à Secretaria Municipal de Saúde de
Ilhéus/BA, no período de julho até dezembro de 2012, evidenciado nas Constatações nºs 262854 e 262770
consignadas no Relatório de Auditoria do Denasus nº 13313;
Valor histórico: R$ 189.924,62”

7.
O responsável apresentou alegações de defesa que foram em sua quase totalidade acolhidas
pela Secex-TCE tendo remanescido um débito histórico de R$ 4.945,94 (ressarcimento 111863).
8.
Em vista disso e de elementos dos autos indicarem a boa-fé do ex-secretário, a unidade
instrutiva, no essencial, propôs a fixação de novo e improrrogável prazo para recolhimento do débito;
informar ao responsável que a liquidação tempestiva do débito com a incidência apenas da atualização
monetária sanará o processo e permitirá o julgamento de suas contas pela regularidade com ressalvas;
e cientificar os gestores do FNS acerca dos itens 9.3.2.1 a 9.3.2.6 do acórdão 1072/2017-TCU-Plenário
(peça 64).
9.
Por seu turno, o Ministério Público de Contas (MP/TCU), representado pela procuradorageral Cristina Machado da Costa e Silva, em sua manifestação regimental (peça 67) acompanhou a
proposta da unidade instrutiva.
II
10. Acompanho as análises e as conclusões da Secex-TCE de que as alegações de defesa
trazidas aos autos pelo Sr. Ronaldo Lavigne do Nascimento foram capazes de demonstrar a regular
aplicação dos recursos federais relativamente aos pedidos de ressarcimentos Denasus 111858, 111863
e 111866, o que representa a elisão de certa de 97% dos débitos inicialmente imputados ao
responsável.
11. No que se refere ao débito remanescente de R$ 4.945,94 (3% das despesas impugnadas por
não comprovação das despesas - ressarcimento 111866), considero que devem ser sopesados em favor
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do ex-secretário de Saúde o argumento de que tal despesa pode, de fato, ter sido lançada em
duplicidade pelo banco e depois estornada, como igualmente ocorreu com o valor de R$ 27.024,90
(ressarcimento 111858).
12. Ademais, tanto a Secex-TCE como o MP/TCU vislumbraram a boa-fé do responsável, que
se mostrou proativo em elucidar as inconformidades apuradas nestes autos, apresentando suas
justificativas ao Denasus e elementos probatórios em resposta a citação.
13. A propósito, registro parte das conclusões da unidade instrutiva, que fundamentou a
proposta para a concessão de novo e improrrogável prazo para o pagamento do débito residual (peça
64):
“54.
A boa-fé do responsável pode ser, contudo, vislumbrada nos autos, considerando seus esforços
para rechaçar as irregularidades inicialmente identificadas, tendo êxito em afastar a maior parte do dano
anteriormente identificado (o que resultou na proposição de redução do valor histórico total do dano apurado de
R$ 189.924,65 para diminutos R$ 4.945,94).
55.
Em que pese o ex-secretário tenha interpretado equivocadamente que o valor residual do dano
identificado (R$ 4.945,94) teria sido estornado pela Caixa Econômica Federal (§§ 36-40), poder-se-ia
vislumbrar que ele poderia até mesmo conseguir justificar a totalidade dos valores arguidos caso continuasse
coletando e analisando documentos juntos à secretaria municipal de saúde.”

14. Nesse quadro, poder-se-ia até continuar a perquirir a real comprovação ou restituição do
valor de R$ 4.945,94, contudo isso não se coadunaria com os princípios da racionalidade
administrativa e economia processual.
15. De outro modo, não considero que essa irrisória parte do débito, ainda sem comprovação,
seja motivo suficiente para macular a gestão do responsável ao ponto de ter suas contas especiais
julgadas irregulares, sobretudo por não haver qualquer indício de locupletamento neste processo.
16. Com efeito, seguindo encaminhamento que adotei no acórdão 897/2014-TCU-1ª Câmara, a
responsabilidade do ex-gestor municipal deve ser afastada, em observância aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, adotando-se as providências previstas no art. 16, I, da IN TCU
71/2012. Naquele precedente, registrei:
“Quanto ao sr. Fernando Bezerra de Souza Coelho, dado que não há indícios de locupletamento pessoal e
que os recursos pendentes de comprovação são de fato imateriais em relação ao montante gerido, devem-se
acatar as alegações de defesa, considerando-se elidida sua responsabilidade e adotando-se as providências
previstas no art. 16, I, da IN/TCU 71/2012.”

17. Conclusões nessa linha, pela aplicação do princípio da razoabilidade e da
proporcionalidade em tomadas de contas especiais, quando remanescer débito de pequena monta, já
foram acolhidas por esta Corte em outras ocasiões.
18. Destaco, a título de exemplo, trecho das razões de decidir do ministro Bruno Dantas no
acórdão 1518/2018-TCU-1ª Câmara:
“Por sua vez, o Ministério Público junto ao TCU divergiu do posicionamento da unidade instrutiva no
que concerne ao prefeito sucessor. Considerou desproporcional o julgamento pela irregularidade de suas contas
ante a baixa materialidade do débito a ele cominado (R$ 1.109,20).
Corroboro a análise empreendida pela unidade instrutora, com a ressalva realizada pelo Ministério
Público junto ao TCU. Devido ao insignificativo valor do débito atribuído a Acir dos Santos, à boa-fé verificada
na ação judicial por ele movida e em respeito aos princípios da racionalização administrativa e da economia
processual, entendo que este Tribunal deva dispensar o recolhimento do valor pendente, julgando regulares com
ressalva as contas desse responsável, para que lhe seja dada a quitação, a exemplo dos acórdãos 8.483/2017 e
10.641/2015, ambos da Segunda Câmara.”

19. Na mesma linha, excerto do voto que fundamentou o acórdão 329/2019-TCU-Plenário, de
relatoria do ministro Benjamin Zymler:
“12. Conforme consignado no relatório precedente, a DFA/RJ geriu o montante de R$ 109.409.712,60 no
exercício de 1998 (peça 9, p.5), ao passo que a irregularidade apurada, no valor de R$ 143.357,99, representa
aproximadamente 0,13% desses recursos.
13. Desse modo, em linha com o posicionamento da Secretaria de Recursos e do representante do
Ministério Público, entendo que a irregularidade em questão não se reveste de gravidade suficiente para macular
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a gestão anual dos responsáveis apontados no TC Processo 018.636/2005-7.”

20.

Também o ministro Augusto Nardes, no voto do acórdão 1283/2019-TCU-2ª Câmara:

“29. Contudo, tendo vista a insignificância do débito remanescente em face do valor gerido (R$
702.550,07) , correspondente a 0,86% desse total, tendo em conta a racionalização administrativa e a economia
processual e com o objetivo de evitar que o custo da cobrança seja superior ao valor do ressarcimento, adoto a
lição do Ministro Weder de Oliveira que, em observância aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, ao relatar o Acórdão 897/2014-TCU-Plenário, que cuidou do Convênio nº 105/2001 do
mesmo convenente, pugnou pelo julgamento das contas desse mesmo gestor pela regularidade com ressalvas,
dando-lhe quitação.
30. Assim, quanto ao sr. Fernando Bezerra de Souza Coelho, dado que não há indícios de locupletamento
pessoal e que os recursos pendentes de comprovação são de baixa materialidade em relação ao montante gerido,
devem-se acatar parcialmente as alegações de defesa, considerando-se elidida a sua responsabilidade e
adotando-se as providências previstas no art. 16, I, da IN/TCU 71/2012, que determina à autoridade competente
a baixa da responsabilidade pelo débito nessas circunstâncias.
31. Dessa forma, propomos que sejam as suas contas julgadas regulares com ressalva, em razão da
movimentação de recursos provenientes de diferentes acordos (Convênios 105, 106 e 112/2001) em uma mesma
conta bancária, contrariando o disposto no art. 20 da Instrução Normativa STN 1/1997, dando-lhe quitação.”

21. Assim, as alegações de defesa apresentadas pelo ex-secretário municipal de saúde de
Ilhéus entre 4/4 a 31/12/2012, Ronaldo Lavigne do Nascimento, devem ser acolhidas e suas contas
julgadas regulares com ressalvas, dando-lhe quitação neste processo.
22. Ante o exposto, manifesto-me pela aprovação do acórdão que ora submeto à apreciação
deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 5387/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 038.488/2018-3.
2. Grupo II – Classe II - Assunto: Tomada de Contas Especial (TCE).
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Fundo Nacional de Saúde (FNS).
3.2. Responsável: Ronaldo Lavigne do Nascimento (328.586.635-72).
4. Entidade: Município de Ilhéus/BA.
5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
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 em razão de
impugnação, pelo Departamento de Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (Denasus), de
despesas sem comprovação lançadas à conta do Fundo Municipal de Saúde de Ilhéus/BA, referentes a
recursos repassados em 2012.
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara,
diante das razões expostas pelo relator, em:
9.1. acatar as alegações de defesa do Sr. Ronaldo Lavigne do Nascimento;
9.2. julgar regulares com ressalvas as contas do Sr. Ronaldo Lavigne do Nascimento, dando-lhe
quitação neste processo;
9.3. enviar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde para as providências previstas no
art. 16, I, da IN/TCU 71/2012, ao município de Ilhéus/BA e ao responsável.
9.4. arquivar os presentes autos e encerrar o processo.
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10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5387-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira
(Relator).

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

WEDER DE OLIVEIRA
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral

GRUPO I – CLASSE II – Primeira Câmara
TC 039.989/2019-4
Natureza: Tomada de Contas Especial
Entidade: Município de Turilândia/MA
Responsável: Domingos Sávio Fonseca Silva (620.938.193-68)
Interessado: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (00.378.257/0001-81)
Representação legal: não há
SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. FNDE. PROGRAMA NACIONAL DE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE). EXERCÍCIO 2012. OMISSÃO NO DEVER LEGAL DE
PRESTAR CONTAS. CITAÇÃO. AUDIÊNCIA. REVELIA. CONTAS IRREGULARES. DÉBITO.
MULTA. COMUNICAÇÕES.
Relatório
Reproduzo, a seguir, com ajustes de forma, a instrução da Secretaria de Controle Externo de
Tomada de Contas Especial (Secex-TCE), inserta à peça 36 dos presentes autos:
“INTRODUÇÃO
1.
Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Domingos Sávio Fonseca Silva (CPF: 620.938.193-68), 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.
HISTÓRICO
2.
Em 30/5/2019, 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 2980/2019.
3.
Os recursos repassados pelo FNDE ao município de Turilândia - MA, no âmbito do Programa
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - exercício 2012, totalizaram R$ 667.500,00 (peça 6).
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:
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‘Não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados à Prefeitura Municipal de
Turilândia - MA, 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’.
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 17), o tomador de contas concluiu que o prejuízo importaria no valor original
de R$ 667.500,00, imputando-se a responsabilidade a Domingos Sávio Fonseca Silva, Prefeito Municipal, no
período de 1/1/2009 a 31/12/2012, na condição de gestor dos recursos.
7.
Cumpre frisar que, apesar do prazo para prestação de contas ter se encerrado em 30/4/2013,
durante o período de gestão do sucessor, não há que se falar em sua corresponsabilidade no caso em exame,
visto que este adotou as medidas legais de resguardo ao erário, conforme Representação protocolizada junto ao
Ministério Público Federal. A documentação em questão foi considerada suficiente pela Procuradoria Federal
no FNDE - PROFE como comprovação da adoção das referidas medidas.
8.
Em 24/11/2019, a Controladoria-Geral da União emitiu o relatório de auditoria (peça 19), 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 20 e 21).
9.
Em 6/12/2019, 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 22).
10.
Na instrução inicial (peça 26), analisando-se os documentos nos autos, concluiu-se pela
necessidade de realização de citação e audiência para as irregularidades abaixo:
10.1.
Irregularidade 1: não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados
ao município de Turilândia - MA, 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.
10.1.1. Evidências: Informação nº 7/2018-SEOPC/COPRA/CGAPC/DIFIN/FNDE (peça 8), Relatório
de TCE nº 63/2019 - DIREC/COTCE/CGAPC/DIFIN-FNDE/MEC (peça 17).
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; Resolução CD/FNDE nº
38, de 16/07/2009.
10.2.
Débitos relacionados ao responsável Domingos Sávio Fonseca Silva (CPF: 620.938.193-68):

Data de
Valor
ocorrência
histórico (R$)
28/3/201
39.774,00
2
3/4/2012
39.774,00
30/4/201
39.774,00
2
4/6/2012
39.774,00
3/7/2012
46.414,00
17/7/201
85.260,00
2
2/8/2012
75.346,00
5/9/2012
75.346,00
2/10/201
75.346,00
2
5/11/201
75.346,00
2
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4/12/201

75.346,00

2
10.2.1. Cofre credor: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
10.2.2. Responsável: Domingos Sávio Fonseca Silva (CPF: 620.938.193-68).
10.2.2.1. Conduta: não demonstrar a boa e regular aplicação dos recursos federais recebidos e geridos por
meio do instrumento em questão, no exercício de 2012, em face da omissão na prestação de contas, cujo prazo
encerrou-se em 30/4/2013.
10.2.2.2. Nexo de causalidade: a conduta descrita impediu o estabelecimento do nexo causal entre as
possíveis despesas efetuadas com os recursos recebidos, no âmbito do instrumento em questão, no exercício de
2012.
10.2.2.3. 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: citação.
11.1.
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.
11.1.1. Evidências: Informação nº 7/2018-SEOPC/COPRA/CGAPC/DIFIN/FNDE (peça 8), Relatório
de TCE nº 63/2019 - DIREC/COTCE/CGAPC/DIFIN-FNDE/MEC (peça 17).
11.1.2. 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; Resolução CD/FNDE nº
38, de 16/07/2009.
11.1.3. Responsável: Domingos Sávio Fonseca Silva (CPF: 620.938.193-68).
11.1.3.1. Conduta: não disponibilizar as condições materiais mínimas e necessárias para que o seu
sucessor pudesse apresentar a prestação de contas.
11.1.3.2. 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.
11.1.3.3. 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.
12.
Encaminhamento: audiência.
13.
Em cumprimento ao pronunciamento da unidade (peça 28), foram efetuadas citação e audiência
do responsável, nos moldes adiante:
a)
Domingos Sávio Fonseca Silva - promovida a citação e audiência do responsável, conforme
delineado adiante:

Comunicação: Ofício 1313/2020 – Seproc (peça 29)
Data da Expedição: 30/1/2020
Data da Ciência: não houve (Não procurado) (peça 30)
Observação: Ofício enviado para o endereço do responsável, conforme
pesquisa de endereço no sistema da Receita Federal.
Comunicação: Ofício 11589/2020 – Seproc (peça 32)
Data da Expedição: 9/4/2020
Data da Ciência: 24/4/2020 (peça 33)
Nome Recebedor: Andréa Silva
Observação: Ofício enviado para o endereço do responsável constante
no Denatran, conforme pesquisa de endereço nos sistemas corporativos do
TCU (peça 31).
Fim do prazo para a defesa: 4/6/2020
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* os prazos processuais no âmbito do TCU foram suspensos por 30
(trinta) dias corridos, a contar do dia 20/3/2020, conforme estabelecido pela
Portaria-TCU nº 61, de 19/3/2020, tendo havido prorrogação dessa suspensão,
até 20/5/2020, por meio da Portaria-TCU nº 71, de 16/4/2020. No caso
concreto, tendo a ciência ocorrido durante o período de suspensão, a
contagem do prazo iniciou-se em 21/5/2020, quando os prazos voltaram a
correr.
14.
Conforme Despacho de Conclusão das Comunicações Processuais (peça 34), as providências
inerentes às comunicações processuais foram concluídas.
15.
Transcorrido o prazo regimental, o responsável Domingos Sávio Fonseca Silva 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
Avaliação de Viabilidade do Exercício do Contraditório e Ampla Defesa
16.
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:
16.1.
Domingos Sávio Fonseca Silva, por meio do ofício acostado à peça 2, recebido em 16/11/2017,
conforme AR (peça 4).
Valor de Constituição da TCE
17.
Verifica-se, ainda, que o valor atualizado do débito apurado (sem juros) em 1/1/2017 é de R$
909.906,55, 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 PROCESSOS/DÉBITOS NOS SISTEMAS DO TCU COM OS MESMOS RESPONSÁVEIS
18.
Informa-se que foi encontrado processo no Tribunal com o mesmo responsável:
Responsável
Domingos
Fonseca Silva

Sávio

Processos
000.387/2016-9 [TCE, encerrado, ‘TCE instaurada
pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome, em razão da impugnação parcial das despesas
realizadas com os recursos transferidos pelo Fundo Nacional
de
Assistência
Social,
no
exercício
de
2006.
(71000.055139/2015-23)’]
004.868/2018-8 [TCE, aberto, ‘TCE instaurada pelo(a)
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão
de Omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE),
exercício 2011, função EDUCACAO (nº da TCE no sistema:
843/2017)’]
007.015/2018-6 [TCE, aberto, ‘TCE instaurada pelo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão
da omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao
Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), exercício 2012
(nº da TCE no sistema: 535/2017)’]
026.988/2018-6 [TCE, aberto, ‘TCE instaurada pelo(a)
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão
de Omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao
Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), exercício 2012,
função EDUCACAO (nº da TCE no sistema: 554/2017)’]
041.119/2018-5 [CBEX, encerrado, ‘Cobrança
Executiva de débito/multa originária do(s) AC(s) AC-821626/2018-1C, referente ao TC 000.387/2016-9’]
007.007/2018-3 [TCE, aberto, ‘TCE instaurada pelo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão
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da omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao
Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), exercício 2012
(nº da TCE no sistema: 534/2017)’]
026.989/2018-2 [TCE, aberto, ‘TCE instaurada pelo(a)
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão
de Omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao
Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), exercício 2011,
função EDUCACAO (nº da TCE no sistema: 549/2017)’]
043.458/2018-1 [TCE, aberto, ‘Tomada de Contas
Especial instaurado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação FNDE/Ministério da Educação em razão da
impugnação parcial das despesas realizadas com os recursos
repassados ao Município de Turilândia/MA para a execução
do Programa Nacional de Apoio ao PNATE/2005 e do
PEJA/2006’]

19.
Informa-se que foi encontrado débito imputável aos responsáveis em outras TCEs registradas no
sistema e-TCE:
Responsável
Domingos Sávio Fonseca
Silva

TCES
2148/2020
(R$
890.641,83)
manifestação do controle interno

-

Aguardando

20.
Informa-se que foi encontrado débito imputável aos responsáveis no banco de débitos existente
no sistema e-TCE:
Responsável
Domingos Sávio Fonseca
Silva

Débitos inferiores
993/2020 (R$ 942,50) - Dano inferior ao limite de
instauração da TCE cadastrado
3938/2019 (R$ 14.750,00) - Dano inferior ao limite de
instauração da TCE cadastrado

21.
A tomada de contas especial está, assim, devidamente constituída e em condição de ser
instruída.
EXAME TÉCNICO
Da validade das notificações:
22.
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;
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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.
(...)’.
23.
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.
24.
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).
25.
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.
Da revelia do responsável Domingos Sávio Fonseca Silva
26.
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 (peça 31), buscou-se a notificação em endereços provenientes de
sistemas públicos com base de dados custodiadas pelo Tribunal, a exemplo do Denatran (peça 31). A entrega
dos ofícios citatórios nesses endereços ficou comprovada conforme detalhamento a seguir:
26.1.
Domingos Sávio Fonseca Silva, ofício 1313/2020 - Seproc (peça 29), origem no sistema da
Receita Federal e ofício 11589/2020 - Seproc (peça 32), origem no sistema Denatran (peça 33).
27.
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 (Acórdãos 1009/2018 - TCU - Plenário,
Relator: BRUNO DANTAS; 2369/2013 - TCU - Plenário, Relator: BENJAMIN ZYMLER e 2449/2013 - TCU
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- Plenário, Relator: BENJAMIN ZYMLER). Dessa forma, a avaliação da responsabilidade do agente não pode
prescindir da prova existente no processo ou para ele carreada.
28.
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.’
29.
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.
30.
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.
31.
Em consulta aos sistemas corporativos do instaurador (SIGPC), realizada na data de 1/9/2020,
verifica-se que o responsável também não apresentou contas junto ao instaurador e continua inadimplente (peça
35).
32.
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, 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: Weder
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).
33.
Dessa forma, o responsável Domingos Sávio Fonseca Silva 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.
Prescrição da Pretensão Punitiva
34.
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.
35.
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 24/1/2020.
36.
Cumpre observar, ainda, que a conduta do responsável, consistente nas irregularidades ‘não
comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados em face da omissão no dever de
prestar contas’ e ‘não disponibilização das condições materiais mínimas e necessárias para que o seu sucessor
pudesse apresentar a prestação de contas’, configura violação não só às regras legais, mas também aos
princípios basilares da administração pública, eis que, em última análise, ocorre o comprometimento da
necessária satisfação à sociedade sobre o efetivo emprego dos recursos públicos postos à disposição da
municipalidade, por força do instrumento de repasse em questão.
37.
Nesses casos, em que fica evidente a falta de transparência e lisura, não há como afastar as
suspeitas sempre presentes de que a totalidade dos recursos públicos federais, transferida ao município, tenha
sido integralmente desviada, em prol de gestor ímprobo, ou de pessoas por ele determinadas, a revelar grave
inobservância de dever de cuidado no trato com a coisa pública, isto é, ato praticado com culpa grave, pois, na
espécie, a conduta do responsável se distancia daquela que seria esperada de um administrador público
minimante diligente, num claro exemplo de erro grosseiro a que alude o art. 28 do Decreto-lei 4.657/1942 (Lei
de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), incluído pela Lei 13.655/2018 (Acórdão 1689/2019-Plenário,
Relator: Ministro AUGUSTO NARDES; Acórdão 2924/2018-Plenário, Relator: Ministro JOSÉ MUCIO
MONTEIRO; Acórdão 2391/2018-Plenário, Relator: Ministro BENJAMIN ZYMLER).
CONCLUSÃO
38.
Em face da análise promovida na seção ‘Exame Técnico’, verifica-se que o responsável
Domingos Sávio Fonseca Silva não logrou comprovar a boa e regular aplicação dos recursos, instado a se
manifestar, optou pelo silêncio, configurando a revelia, nos termos do §3º, do art. 12, da Lei 8.443/1992.

1231
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Ademais, inexistem nos autos elementos que demonstrem a boa-fé do responsável ou a ocorrência de outras
excludentes de culpabilidade.
39.
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.
40.
Observa-se que, não obstante a conduta do Sr. Domingos Sávio Fonseca Silva tenha concorrido
decisivamente para a caracterização da omissão, porque não cumpriu com sua obrigação de disponibilizar as
condições materiais mínimas e necessárias para que o seu sucessor pudesse apresentar a prestação de contas,
fato é que o vencimento do prazo para essa prestação recaiu no mandato seguinte (em 30/4/2013), quando já não
estava mais à frente da administração municipal, razão por que o gestor deve ser responsabilizado, haja vista o
teor da audiência e citação acima referidas, com fundamento no art. 16, inciso III, alíneas ‘b’ e ‘c’, da Lei
8.443/1992.
41.
Verifica-se também que não houve a prescrição da pretensão punitiva, conforme análise já
realizada.
42.
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.
43.
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 25.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
44.
Diante do exposto, submetemos os autos à consideração superior, propondo ao Tribunal:
a)
considerar revel o responsável Domingos Sávio Fonseca Silva (CPF: 620.938.193-68), 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 Domingos Sávio Fonseca
Silva (CPF: 620.938.193-68), 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 Domingos Sávio Fonseca Silva (CPF: 620.938.193-68):

Data de ocorrência
28/3/2012
3/4/2012
30/4/2012
4/6/2012
3/7/2012
17/7/2012
2/8/2012
5/9/2012
2/10/2012
5/11/2012
4/12/2012

Valor histórico (R$)
39.774,00
39.774,00
39.774,00
39.774,00
46.414,00
85.260,00
75.346,00
75.346,00
75.346,00
75.346,00
75.346,00

Valor atualizado do débito (com juros) em 1/9/2020: R$ 1.141.865,67

c)
aplicar ao responsável Domingos Sávio Fonseca Silva (CPF: 620.938.193-68), 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
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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. 26, da Lei 8.443, de 1992,
c/c o art. 217, §§ 1º e 2º do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da(s) dívida(s) em até 36 parcelas,
incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o
prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o
recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos
das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora
devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de
comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos
termos do § 2º do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal;
f)
enviar cópia do Acórdão a ser prolatado 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 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;
h)
informar à Procuradoria da República no Estado de Maranhão, ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação e ao responsável 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; e
i)informar à Procuradoria da República no Estado de Maranhão que, nos termos do parágrafo único do
art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta
Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de
eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal”.

2.
O MP/TCU, representado pelo procurador Rodrigo Medeiros de Lima, manifestou-se
integralmente de acordo com a instrução da Secex-TCE59.
É o relatório.
Proposta de Deliberação
Em exame, processo de tomada de contas especial instaurada originalmente pelo Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação (FNDE) contra o Sr. Domingos Sávio Fonseca Silva, ex-prefeito do
município de Turilândia/MA (gestão de 1º/1/2009 a 31/12/2012), em razão da omissão no dever de
prestar contas da aplicação dos recursos repassados ao referido município, no âmbito do Programa
Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), no exercício de 2012.
2.
Ao longo desse exercício, foi repassado ao município de Turilândia/MA o montante de
R$ 667.500,0060.
3.
O prazo para a apresentação da prestação de contas dos recursos recebidos venceu em
30/4/2013. O gestor foi notificado pelo FNDE sobre a expiração desse prazo, mas permaneceu inerte.
4.
Segundo consta do relatório de TCE 63/201961, o FNDE imputou responsabilidade ao
Sr. Domingos Sávio Fonseca Silva, pelo valor total dos recursos utilizados no exercício de 2012, para
a execução do Pnae, sob o seguinte motivo:
“Não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados à Prefeitura Municipal de
Turilândia - MA, 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”.

5.
A Secex-TCE ressalta que o prazo para prestar contas dos recursos do Pnae-2012 venceu
durante o mandato do prefeito sucessor, que não foi incluído no polo passivo desta tomada de contas
59

Peça 39.
Peça 6.
61
Peça 17.
60
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especial, devido à adoção das medidas legais de resguardo ao erário.
6.
No âmbito desta Corte de Contas, foi realizada a citação e a audiência do Sr. Domingos
Sávio Fonseca Silva, o qual, apesar de regularmente notificado, permaneceu em silêncio e não
recolheu o valor devido62.
7.
A unidade instrutiva ofereceu proposta no sentido de julgar irregulares as contas do
responsável, com a consequente condenação em débito, além da aplicação da multa prevista no art. 57
da Lei 8.443/199263.
8.
O MP/TCU concordou com a referida proposta de encaminhamento64.
II
9
Incidem sobre o responsável os efeitos da revelia, dando-se prosseguimento ao processo,
nos termos do art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992.
10. Tendo em vista a inexistência nos autos de elementos capazes de comprovar a boa e
regular aplicação dos recursos, acolho integralmente a análise empreendida pela unidade instrutiva,
endossada pelo MP/TCU
11. Conforme assentado na jurisprudência consolidada desta Casa, compete ao gestor o ônus
de comprovar a regularidade da aplicação dos recursos públicos sob sua responsabilidade.
12. No caso de omissão no dever de prestar contas, presume-se a responsabilidade do gestor
pela integralidade do débito.
13. Assim, as contas do Sr. Domingos Sávio Fonseca Silva devem ser julgadas irregulares,
com sua condenação ao recolhimento do débito integral.
14 Uma vez que não se operou a prescrição da pretensão punitiva, impõe-se a aplicação ao
responsável em tela da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992.
Diante do exposto, manifesto-me pela aprovação do acórdão que ora submeto à apreciação
deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 5388/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 039.989/2019-4.
2. Grupo I – Classe: II - Assunto: Tomada de Contas Especial.
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (00.378.257/0001-81)
3.2. Responsável: Domingos Sávio Fonseca Silva (620.938.193-68).
4. Entidade: Município de Turilândia/MA.
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 (SecexTCE).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) contra a o Sr. Domingos Sávio Fonseca Silva, exprefeito do município de Turilândia/MA (gestão de 1º/1/2009 a 19/9/2012), em razão da omissão no
dever de prestar contas da aplicação dos recursos repassados ao referido município, no âmbito do
Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), no exercício de 2012.
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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. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Domingos Sávio Fonseca Silva, nos termos do
art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo;
9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Domingos Sávio Fonseca Silva, com fundamento no art.
16, III, "a" e "c", da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir indicadas,
atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas
até a data do efetivo recolhimento, 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 Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor:
Data de ocorrência
28/3/2012
3/4/2012
30/4/2012
4/6/2012
3/7/2012
17/7/2012
2/8/2012
5/9/2012
2/10/2012
5/11/2012
4/12/2012

Valor histórico (R$)
39.774,00
39.774,00
39.774,00
39.774,00
46.414,00
85.260,00
75.346,00
75.346,00
75.346,00
75.346,00
75.346,00

9.3. aplicar ao Sr. Domingos Sávio Fonseca Silva a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992,
no valor de R$ 137.000,00 (cento e trinta e sete 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;
9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das
dívidas caso não atendida a notificação;
9.5. em atendimento ao disposto no § 3º do art. 16 da Lei 8.443/1992, remeter cópia desta
deliberação à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, para adoção das medidas que
entender cabíveis.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5388-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira
(Relator).

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

1235
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

WEDER DE OLIVEIRA
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral

GRUPO I – CLASSE II– Primeira Câmara
TC 040.614/2019-0
Natureza: Tomada de Contas Especial
Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS
Responsáveis: Drogaria e Perfumaria Tdv. Ltda. (18.175.667/0001-90); Durval Alves de
Oliveira (069.147.136-34); Fagner Alves Oliveira (050.828.886-09)
Representação legal: não há
SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO
BRASIL. IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA.
CITAÇÃO. REVELIA. CONTAS IRREGULARES. DÉBITO. MULTA.
Relatório
Reproduzo, a seguir, com ajustes de forma, a instrução da Secretaria de Controle Externo de
Tomada de Contas Especial (Secex-TCE), inserta à peça 50 dos presentes autos:
“INTRODUÇÃO
Cuidam os autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da
Saúde (FNS/MS), em desfavor da sociedade empresária Drogaria e Perfumaria Tdv Ltda., solidariamente com o
Sr. Durval Alves de Oliveira e o Sr. Fagner Alves Oliveira, em razão da aplicação irregular de recursos do
Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil – Aqui Tem Farmácia
Popular (PFPB) março de 2014 a junho de 2015, o que teria ocasionado um prejuízo de R$ 90.898,21, em
valores históricos, aos cofres do FNS.
HISTÓRICO
Programa Farmácia Popular do Brasil
O Programa Farmácia Popular do Brasil - PFPB foi criado pela Lei 10.858, de 13/4/2004, e
regulamentado pelo Decreto 5.090, de 20/5/2004, com o objetivo de oferecer à população o acesso a
medicamentos considerados essenciais, cumprindo, dessa forma, uma das principais diretrizes da Política
Nacional de Assistência Farmacêutica.
O PFPB inicialmente funcionava por meio de parceria com governos estaduais, prefeituras municipais e
instituições públicas, para o atendimento de projetos de implantação e manutenção de unidades próprias, sob
responsabilidade da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ).
Em 2006, por meio da Portaria n° 491, o Ministério da Saúde - MS expandiu o Programa para utilizar a
rede já instalada do comércio varejista de produtos farmacêuticos, o qual recebeu o nome de ‘Aqui Tem
Farmácia Popular’.
As farmácias e drogarias privadas que aderem ao programa fornecem aos cidadãos, de forma gratuita,
medicamentos para o tratamento de hipertensão, diabetes e asma. Além destes, são disponibilizados, com até
90% de desconto, medicamentos para rinite, dislipidemia, doença de Parkinson, osteoporose, glaucoma,
anticoncepcionais e fraldas geriátricas. Para cada venda realizada, o MS reembolsa o comerciante de acordo
com tabela de referência de preços de medicamentos elaborada e disponibilizada no seu sítio eletrônico:
http://portalms.saude.gov.br/acoes-e-programas/farmacia-popular/legislacao.
Em 2017, a Comissão Intergestores Tripartite (CIT) decidiu extinguir a rede própria do programa,
passando o ‘Aqui Tem Farmácia Popular’ a ser o único meio de se obter medicamentos no âmbito do PFPB.
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A adesão ao programa pelos estabelecimentos da rede privada de comércio farmacêutico faz-se pela
entrega de determinados documentos ao Ministério da Saúde, que, após verificar a sua regularidade, autoriza a
dispensação de medicamentos subsidiados pelo Programa, fornecendo um login e uma senha de acesso ao
sistema eletrônico de autorizações.
O cidadão que deseja adquirir medicamentos subsidiados pela União deve dirigir-se a uma farmácia ou
drogaria credenciada, portando documento de identificação que contenha o CPF e receita médica.
Com a apresentação dos referidos documentos, o comerciante credenciado deve, no momento da
transação, acessar o sistema eletrônico de autorização do Ministério da Saúde e inserir, dentre outros dados, o
nome do paciente, o seu número de CPF, o nome do medicamento prescrito, a quantidade prescrita, o CRM do
médico e a data de expedição da receita e o código de barras (EAN) do medicamento que será dispensado.
Após a inserção dos referidos dados no sistema informatizado, este calcula automaticamente o valor que
será pago pelo Fundo Nacional da Saúde e o valor remanescente, que, se existir, deverá ser pago pelo cliente, no
momento da compra. O registro das informações acima indicadas no sistema eletrônico e a geração da
Autorização para Dispensação do Medicamento – ADM bastam para que, no mês seguinte, os valores das
vendas de medicamentos subsidiados pela União sejam depositados na conta da empresa conveniada.
A participação no Programa Farmácia Popular do Brasil - PFPB se dá por meio de adesão, de forma que
as farmácias e drogarias que pretendem participar devem atender aos critérios previstos nas Portarias que o
regulamentam. A participação não constitui uma obrigatoriedade aos estabelecimentos farmacêuticos, mas sim
uma manifestação de vontade, com celebração de convênio entre o estabelecimento e o Ministério da Saúde. As
normas instituidoras do PFPB são de consulta pública e devem ser cumpridas pelos estabelecimentos que
desejem dele participar, devendo, inclusive, atestar estar cientes de todo o conteúdo e exigências previstas,
mediante apresentação de requerimento e assinatura de termo de adesão.
Para atestar a veracidade e legalidade das dispensações realizadas é necessário armazenar e manter, por
um prazo de 5 (cinco anos), as notas fiscais de aquisição dos medicamentos e/ou correlatos do Programa junto
aos fornecedores, os cupons fiscais de venda, os cupons vinculados assinados pelos clientes e as respectivas
receitas médicas.
Sem que sejam apresentadas as notas fiscais que comprovem a aquisição dos medicamentos que foram
registrados no sistema como tendo sido dispensados não é possível atestar sua existência e que ele tenha sido de
fato entregue ao beneficiário do Programa, o que possibilita a ocorrência da fraude denominada ‘venda
fantasma’, simulação de venda que visa gerar o pagamento indevido pelo Ministério da Saúde. Dessa forma,
para comprovar que a venda efetivamente ocorreu, deve-se haver prova da existência prévia, em estoque, dos
medicamentos vendidos, não podendo, inclusive, apresentar nota fiscal de aquisição de medicamentos com
código de barras (EAN) diferente do informado no momento da venda.
Auditoria do Denasus e Instauração da TCE
A presente TCE originou-se de constatações do Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus)
em auditoria realizada de março a maio de 2016, com a finalidade de avaliar a execução do Programa Farmácia
Popular do Brasil junto à sociedade empresária Drogaria e Perfumaria Tdv Ltda., abrangendo o período de
março de 2014 a junho de 2015, com foco no cumprimento das normas estabelecidas pela Portaria GM/MS nº
971/2012, vigente de 15/5/2012 a 27/1/2016, e Portaria GM/MS nº 111/2016, vigente a partir de 28/1/2016, que
dispõem sobre o Programa Farmácia Popular do Brasil.
De acordo com o Relatório de Auditoria nº 16360 do Denasus e seus anexos (peça 3-4), foram
constatadas irregularidades que representavam R$ 90.898,21, em valores históricos.
Foram constatadas, no referido Relatório, as seguintes irregularidades:
Falta e/ou falha na documentação comprobatória de dispensações de medicamentos do Programa
Farmácia Popular do Brasil, caracterizada por:
a)
registro de dispensação de medicamentos sem notas fiscais que comprovem a aquisição,
contrariando o disposto nos arts. 23, 39 e 40 da Portaria GM/MS nº 971/2012, vigente de 15/5/2012 a
27/1/2016; e nos arts. 21, 36 e 37 da Portaria GM/MS nº 111/2016, vigente a partir de 28/1/2016. Evidência:
constatações 429360 e 429488 (peça 3, p. 8-10);
b)
registro de dispensação de medicamentos em nome de pessoas falecidas, contrariando o
disposto nos arts. 21 e 23 da Portaria GM/MS nº 971/2012, vigente de 15/5/2012 a 27/1/2016; e nos arts. 20 e 21
da Portaria GM/MS nº 111/2016. Evidência: constatação 429198 (peça 3, p. 6);
c)
não apresentação de cópia do cupom fiscal, vinculado e/ou receitas médicas solicitados,
contrariando o disposto nos arts. 21, 22, 23, 39 e 40 da Portaria GM/MS nº 971/2012, vigente de 15/5/2012 a

1237
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

27/1/2016; e nos arts. 20, 21, 22, 36 e 37 da Portaria GM/MS nº 111/2016. Evidência: constatação 429281 (peça
3, p. 7).
O detalhamento do débito apurado pelo Denasus consta da peça 3, p. 11-26.
Diante das constatações o Denasus deu oportunidade de defesa aos responsáveis, em obediência aos
princípios constitucionais que asseguram o direito ao contraditório e à ampla defesa, como demonstram as
notificações expedidas em 17/5/2016, 4/7/2016 e 21/2/2017 (peça 16, 19 e 20), bem como em 31/5/2017, por
meio de Edital (peça 13). Conforme cita o Relatório de Auditoria nº 16360, os responsáveis não apresentaram
justificativa.
Superada a fase de defesa administrativa, foram emitidas notificações de cobrança pela Secretaria
Executiva do FNS aos responsáveis, em ofícios emitidos em 4/5/2017 (peça 15, 17 e 18). Constam dos autos os
avisos que comprovam o recebimento das comunicações (peça 7-12).
Assim, o motivo que levou à instauração da presente Tomada de Contas Especial está materializado por
prejuízo causado pela sociedade empresária Drogaria e Perfumaria Tdv Ltda. ao Programa Farmácia Popular do
Brasil, no valor histórico de R$ 90.898,21, tendo em vista irregularidades que contrariaram as normas vigentes à
época, especialmente a Portaria GM/MS nº 971/2012, vigente de 15/5/2012 a 27/1/2016, e Portaria GM/MS nº
111/2016, vigente a partir de 28/1/2016, frente às constatações apontadas no Relatório de Auditoria nº 16360 do
Denasus (peça 3) e consolidadas na Matriz de Responsabilização acostada pelo órgão instaurador (peça 29).
Com base no Relatório de Auditoria do Denasus e com fundamento na IN/TCU 71/2012, alterada pela
IN/TCU 76/2016 e DN/TCU 155/2016, o Fundo Nacional de Saúde autorizou a instauração de Tomada de
Contas Especial (peça 1-2).
O Relatório Completo do Tomador de Contas Especial nº 40/2018 (peça 30) registra a apuração de fatos,
a quantificação do dano, bem como a identificação dos responsáveis, nos termos do art. 2º da IN TCU 71/2012.
Registra, ainda, que foi dada oportunidade de defesa aos responsáveis, conforme as notificações
relacionadas no item ‘V’ do relatório do tomador, expedidas visando a regularização das contas e o
ressarcimento do dano (peça 30, p. 11-13). Conforme item ‘VI’ do mesmo relatório, os responsáveis não
apresentaram justificativas após a emissão do Relatório de Auditoria.
O Tomador de Contas Especial, em seu Relatório nº 40/2018 (peça 30, p. 15), chegou às mesmas
conclusões quanto às irregularidades apuradas pelo Denasus no Relatório de Auditoria nº 16360 (peça 3).
Por fim, o tomador de contas concluiu pela responsabilização da sociedade empresária Drogaria e
Perfumaria Tdv Ltda. solidariamente com o Sr. Durval Alves de Oliveira e o Sr. Fagner Alves Oliveira,
quantificando-se o débito no valor de R$ 127.788,62, atualizado em 11/10/2018 (peça 30, p. 2). A inscrição em
conta de responsabilidade, no SIAFI, foi efetuada mediante a Nota de Lançamento de Sistema nº
2018NS042856, de 11/10/2018 (peça 27).
Uma vez concluída a TCE no âmbito do Fundo Nacional de Saúde, esta foi remetida ao Ministério da
Transparência e Controladoria-Geral da União, o qual emitiu o Relatório de Auditoria nº 1828/2018 (peça 32),
que anui com as conclusões do Relatório de Auditoria nº 16360 do Denasus (peça 3) e Relatório de Tomada de
Contas Especial nº 40/2018 (peça 30).
Diante disso, a Secretaria de Controle Interno certificou a irregularidade das contas (peça 33),
acompanhado do parecer do dirigente do órgão de controle interno (peça 34), tendo o Ministro de Estado da
Saúde, Sr. João Gabbardo dos Reis, registrado o conhecimento das conclusões daquele órgão de controle interno
(peça 35).
Autuada no TCU em 16/12/2019, foi realizada Instrução Preliminar com proposta de citação (peça 37) do
estabelecimento comercial Drogaria e Perfumaria Tdv Ltda. (CNPJ 18.175.667/0001-90), do Sr. Durval Alves
de Oliveira (CPF 069.147.136-34) e do Sr. Fagner Alves Oliveira (CPF 050.828.886-09), proposta essa que
obteve parecer favorável da Subunidade (peça 38) e da Unidade (peça 39).
Os responsáveis foram citados por meio dos ofícios:
a)
estabelecimento comercial Drogaria e Perfumaria Tdv Ltda.: 17738/2020 (peça 43), tendo
tomado ciência no dia 11/5/2020, conforme atesta o AR constante da peça 46;
b)
Sr. Durval Alves de Oliveira: 17739/2020 (peça 44), tendo tomado ciência no dia 15/5/2020,
conforme atesta o AR constante da peça 48;
c)
Sr. Fagner Alves Oliveira: 17740/2020 (peça 45), tendo tomado ciência no dia 15/5/2020,
conforme atesta o AR constante da peça 47.
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No dia 15/7/2020 foi juntado despacho de conclusão das comunicações processuais, informando que as
providencias inerentes às comunicações processuais foram concluídas com validade da ciência dos responsáveis
(peça 49).
Transcorrido o prazo regimental, os responsáveis Drogaria e Perfumaria Tdv Ltda., Durval Alves de
Oliveira e Fagner Alves Oliveira permaneceram silentes, devendo ser considerados revéis, nos termos do art. 12,
§3º, da Lei 8.443/1992.
ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE PROCEDIBILIDADE DA IN/TCU 71/2012
Viabilidade do Exercício do Contraditório e Ampla Defesa
Verifica-se que não há prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, uma vez 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), pois os recursos transferidos e as despesas impugnadas referem-se aos exercícios de março de 2014 a
junho de 2015, e os responsáveis foram notificados sobre as irregularidades pela autoridade administrativa
competente em 17/5/2016, 4/7/2016 e 21/2/2017 (peça 16, 19 e 20), bem como em 31/5/2017, por meio de
Edital (peça 13), fato também verificado pelo tomador de contas no item ‘VI’ do Relatório de Tomada de
Contas Especial nº 40/2018 (peça 30).
Valor de Constituição da TCE
Verifica-se, também, que o valor atualizado do débito apurado (sem juros) em 1/1/2017 é de R$
106.496,97, 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.
VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE OUTROS DÉBITOS
Em atenção ao comando contido no item 9.4 do Acórdão 1772/2017-TCU-Plenário, de relatoria do Exmo.
Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, e em atendimento ao disposto no art. 6º, § 1º, da Instrução
Normativa TCU 71/2012, informa-se que não foi constatada a existência de outros débitos imputáveis aos
responsáveis arrolados nestes autos em demais processos em tramitação no Tribunal.
EXAME TÉCNICO
Esgotamento da via administrativa do Ministério da Saúde para ressarcimento do dano
Preliminarmente, oportuno consignar que, nos termos do art. 23, § 1º, do Decreto 7.827/2012, que
regulamenta a Lei Complementar 141/2012, e item 9.3.5.2 do Acórdão TCU 1072/2017-Plenário (Relator Min.
Bruno Dantas), foram esgotadas, na via administrativa de controle interno do Ministério da Saúde, as medidas
para ressarcimento do dano, conforme notificações aos responsáveis em 4/5/2017 (peça 15, 17 e 18).
Caracterização das irregularidades geradoras do dano ao erário
Extrai-se da situação sintetizada na seção ‘histórico’ desta instrução que o tomador de contas identificou
como ilícito gerador do dano as seguintes irregularidades, o que teria ocasionado um prejuízo de R$ 90.898,21:
Falta e/ou falha na documentação comprobatória de dispensações de medicamentos do Programa
Farmácia Popular do Brasil, caracterizada por:
a)
Ocorrência 1: registro de dispensação de medicamentos sem notas fiscais que comprovem a
aquisição;
Dispositivos violados: arts. 23, 39 e 40 da Portaria GM/MS nº 971/2012, vigente de 15/5/2012 a
27/1/2016; e arts. 21, 36 e 37 da Portaria GM/MS nº 111/2016, vigente a partir de 28/1/2016;
Responsáveis: Drogaria e Perfumaria Tdv Ltda., Sr. Durval Alves de Oliveira, sócio administrador desde
23/5/2013, e Sr. Fagner Alves Oliveira, sócio administrador desde 23/5/2013;
Conduta: não apresentar notas fiscais que comprovem a compra e a existência em estoque dos
medicamentos dispensados;
Evidência: Constatações 429360 e 429488 do Relatório de Auditoria nº 16360 do Denasus (peça 3, p. 810);
b)
Ocorrência 2: registro de dispensação de medicamentos em nome de pessoas falecidas;
Dispositivos violados: arts. 21 e 23 da Portaria GM/MS nº 971/2012, vigente de 15/5/2012 a 27/1/2016; e
arts. 20 e 21 da Portaria GM/MS nº 111/2016;
Responsáveis: Drogaria e Perfumaria Tdv Ltda., Sr. Durval Alves de Oliveira, sócio administrador desde
23/5/2013, e Sr. Fagner Alves Oliveira, sócio administrador desde 23/5/2013;
Conduta: realizar a dispensação de medicamentos em nome de pessoas falecidas;
Evidência: Constatação 429198 do Relatório de Auditoria nº 16360 do Denasus (peça 3, p. 6);
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c)
Ocorrência 3: não apresentação de cópia do cupom fiscal, vinculado e/ou receitas médicas
solicitados;
Dispositivos violados: arts. 21, 22, 23, 39 e 40 da Portaria GM/MS nº 971/2012, vigente de 15/5/2012 a
27/1/2016; e arts. 20, 21, 22, 36 e 37 da Portaria GM/MS nº 111/2016;
Responsáveis: Drogaria e Perfumaria Tdv Ltda., Sr. Durval Alves de Oliveira, sócio administrador desde
23/5/2013, e Sr. Fagner Alves Oliveira, sócio administrador desde 23/5/2013;
Condutas: não apresentar as cópias do cupom fiscal, vinculado e/ou receitas médicas solicitados, os quais
servem para atestar a legalidade das dispensações realizadas;
Evidência: Constatação 429281do Relatório de Auditoria nº 16360 do Denasus (peça 3, p. 7).
Conforme discorrido a seguir no tópico desta peça instrutória intitulado ‘Responsabilização da Pessoa
Física dos Empresários Individuais, Sócios e Dirigentes dos Estabelecimentos Comerciais e Individualização
das Condutas’, está devidamente caracterizada a responsabilidade de cada pessoa, física e jurídica, incluída na
relação de responsáveis desta tomada de contas especial, tendo em vista a natureza jurídica da farmácia ou
drogaria, bem como o papel que as pessoas físicas exerciam à frente do negócio.
Responsabilização da Pessoa Física dos Sócios e Dirigentes dos Estabelecimentos Comerciais e
Individualização das Condutas
Devido ao caráter convenial conferido à relação entre o poder público e o particular no âmbito do
Programa Farmácia Popular do Brasil. Conforme art. 2º das Portarias GM/MS nº 184/2011, 971/2012 e
111/2016, a jurisprudência do TCU tem se solidificado no sentido de que sejam responsabilizados, além da
pessoa jurídica, também seus administradores, pessoalmente, a comprovar a regular aplicação dos recursos
públicos desse programa submetidos às suas decisões. Nesse diapasão, acerca das irregularidades constatadas na
execução do PFPB, julgados recentes do TCU, a exemplo dos Acórdãos TCU 3796/2020 - Primeira Câmara
(rel. Min. VITAL DO RÊGO), 2395/2020 - Primeira Câmara (rel. Min. WEDER DE OLIVEIRA), e 2386/2020
- Primeira Câmara (rel. Min. AUGUSTO SHERMAN), têm responsabilizado a pessoa jurídica da
farmácia/drogaria credenciada em solidariedade com a pessoa física dos seus administradores, não pelo instituto
da desconsideração da personalidade jurídica, mas pela obrigação de prestar contas decorrente da natureza
convenial da relação jurídica estabelecida.
Sobre o assunto é claro o voto condutor do Acórdão 5259/2018-TCU-1ª Câmara, rel. Min. VITAL DO
RÊGO:
‘Com relação à matéria de fato, como bem ressaltou o MPTCU, 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, eventual responsabilização em caso mau uso dos recursos
geridos, consoante dispõe o artigo 71, inciso II, da CF/1988.
Nesse contexto, compartilho o entendimento do MPTCU, 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. 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 (Rel. Min. Raimundo Carreiro).
Dessa forma, nos casos em que o estabelecimento comercial farmacêutico é uma sociedade limitada
(Ltda.), devem ser chamados aos autos a pessoa jurídica em solidariedade com a(s) pessoa(s) física(s) do(s)
sócio(s)-administrador(es), com suas responsabilidades restritas aos períodos de administração. Da mesma
forma ocorre nos casos em que o estabelecimento comercial farmacêutico é uma empresa individual de
responsabilidade limitada (Eireli), nos quais devem ser chamados aos autos a pessoa jurídica em solidariedade
com a pessoa física do dirigente’.
O caso concreto tratado nesta TCE envolve o estabelecimento comercial Drogaria e Perfumaria Tdv Ltda.
(CNPJ 18.175.667/0001-90), constituído sob a natureza jurídica de sociedade limitada, devendo assim serem
responsabilizados também os seus sócios administradores constantes do quadro societário à época das
ocorrências, a saber:
a)
Sr. Durval Alves de Oliveira (CPF 069.147.136-34), sócio administrador desde 23/5/2013; e
b)
Sr. Fagner Alves Oliveira (CPF 050.828.886-09), sócio administrador desde 23/5/2013;
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Em consulta ao sistema de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da Receita Federal do Brasil, verifica-se
que a situação cadastral da empresa Drogaria e Perfumaria Tdv Ltda. (CNPJ 18.175.667/0001-90) se encontra
como ‘inapta’, por omissão de declarações.
Considerando os ilícitos acima identificados, a imputação de responsabilidade atende aos pressupostos
estabelecidos na jurisprudência desta Corte de Contas. Com efeito, há elementos para individualizar as
condutas, o nexo de causalidade entre estas e as irregularidades geradoras do dano e está caracterizada a
atuação, no mínimo culposa, dos responsáveis, conforme resumido na matriz de responsabilização anexa a esta
instrução e demonstrado na descrição das ocorrências listadas no tópico retro ‘Caracterização das
Irregularidades Geradoras do Dano ao Erário’.
Encontram-se, dessa forma, elementos probatórios nos autos que autorizam a responsabilização da
empresa Drogaria e Perfumaria Tdv Ltda., do Sr. Durval Alves de Oliveira, na condição de sócio administrador,
e do Sr. Fagner Alves Oliveira, na condição de sócio administrador.
Na seara do Direito Financeiro, é cediço que cabe ao responsável demonstrar, por meio da documentação
exigida nos normativos do PFPB, a boa e regular aplicação dos recursos públicos federais geridos no âmbito do
referido programa, ainda que tais recursos financeiros lhes tenham sido repassados posteriormente à dispensação
dos medicamentos, pois fora feito com base nas informações prestadas pelo estabelecimento comercial
farmacêutico à luz das exigências previamente estabelecidas e aceitas pelo ente privado.
Cabia às pessoas aqui responsabilizadas comprovar, por meio de documentos hábeis (notas fiscais de
entrada, receitas médicas, cupons vinculados, cupons fiscais etc), que as dispensações de medicamentos
respeitaram os normativos do programa.
Citações
Em cumprimento ao Despacho do Secretário da Secex-TCE (peça 39), foi promovida a citação dos
responsáveis por meio dos ofícios:
c)
estabelecimento comercial Drogaria e Perfumaria Tdv Ltda.: 17738/2020 (peça 43), tendo
tomado ciência no dia 11/5/2020, conforme atesta o AR constante da peça 46;
d)
Sr. Durval Alves de Oliveira: 17739/2020 (peça 44), tendo tomado ciência no dia 15/5/2020,
conforme atesta o AR constante da peça 48;
e)
Sr. Fagner Alves Oliveira: 17740/2020 (peça 45), tendo tomado ciência no dia 15/5/2020,
conforme atesta o AR constante da peça 47.
Da validade das notificações:
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;
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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.
(...)’.
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.
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).
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.
Da revelia dos responsáveis
No caso vertente, a citação dos responsáveis se deu em endereços provenientes da base de CPFs da
Receita Federal, em sistema custodiado pelo TCU. A entrega dos ofícios citatórios nesses endereços ficou
comprovada.
Transcorrido o prazo regimental fixado e mantendo-se inertes os aludidos responsáveis, impõe-se que
sejam considerados revéis, dando-se prosseguimento ao processo, de acordo com o art. 12, § 3º, da Lei
8.443/1992.
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 (Acórdãos 1009/2018 - TCU - Plenário, Relator: BRUNO
DANTAS; 2369/2013 - TCU - Plenário, Relator: BENJAMIN ZYMLER e 2449/2013 - TCU - Plenário,
Relator: BENJAMIN ZYMLER). 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, os responsáveis deixaram 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.’
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
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Especial, se havia algum argumento que pudesse ser aproveitado a seu favor. Verifica-se, no entanto, que os
responsáveis também permaneceram silentes nas demais fases do processo.
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: Weder
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).
Dessa forma, os responsáveis Drogaria e Perfumaria Tdv Ltda., Durval Alves de Oliveira, e Fagner Alves
Oliveira devem ser considerados revéis, nos termos do art. 12, §3º, da Lei 8.443/1992, devendo as contas serem
julgadas irregulares, condenando-os solidariamente ao débito apurado e aplicando-lhes a multa prevista no art.
57 da Lei 8.443/1992.
Culpabilidade
No âmbito do TCU, é considerado de boa-fé o responsável que, embora tenha concorrido para o dano ao
erário ou outra irregularidade, seguiu as normas pertinentes, os preceitos e os princípios do direito. A análise,
portanto, é feita sob o ponto de vista objetivo, sem que seja necessária a comprovação de má-fé (dolo), mas
apenas da ausência de boa-fé objetiva (Acórdão 7936/2018-TCU-Segunda Câmara, rel. Min. Augusto
Sherman).
Dessa forma, não é possível atestar a boa-fé dos responsáveis, já que o dano decorreu justamente do
descumprimento das normas e princípios do Programa Farmácia Popular do Brasil - PFPB. É possível afirmar
que os responsáveis tinham consciência da ilicitude dos atos, haja vista terem assinado termo de adesão no qual
requereram a habilitação nas condições estabelecidas pela Portaria que rege o Programa, da qual declararam
expressamente estarem cientes de todo o conteúdo e exigências, as quais aceitaram e se comprometeram a
cumprir.
Verificação do Prazo de Prescrição da Pretensão Punitiva
Observa-se não ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva por parte do TCU que, nos termos do
entendimento firmado no Acórdão 1441/2016-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 março de 2014 a junho de 2015, bem como houve interrupção do prazo
prescricional, em 23/4/2020, em função do ato que determinou as citações (peça 39), portanto há menos de 10
anos, não restando caracterizada a prescrição da pretensão punitiva.
CONCLUSÃO
Em face da análise promovida na seção ‘Exame Técnico’, verifica-se que os responsáveis Drogaria e
Perfumaria Tdv Ltda., Durval Alves de Oliveira e Fagner Alves Oliveira não lograram comprovar a boa e
regular aplicação dos recursos, instados a se manifestar, optaram pelo silêncio, configurando a revelia, nos
termos do §3º, do art. 12, da Lei 8.443/1992. Ademais, inexistem nos autos elementos que demonstrem a boa-fé
dos responsáveis ou a ocorrência de outras excludentes de culpabilidade.
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.
Verifica-se também que não houve a prescrição da pretensão punitiva, conforme análise já realizada.
Tendo em vista que não constam dos autos elementos que permitam reconhecer a boa-fé dos
responsáveis, 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.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
Diante do exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo:
a)
considerar revéis, para todos os efeitos, o estabelecimento comercial Drogaria e Perfumaria Tdv
Ltda. (CNPJ 18.175.667/0001-90), o Sr. Durval Alves de Oliveira (CPF 069.147.136-34) e o Sr. Fagner Alves
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Oliveira (CPF 050.828.886-09), 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;
b)
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 arts. 1º, inciso I, 209, inciso II e III, 210 e 214, inciso III, do
Regimento Interno, que sejam julgadas irregulares as contas do estabelecimento comercial Drogaria e
Perfumaria Tdv Ltda. (CNPJ 18.175.667/0001-90), do Sr. Durval Alves de Oliveira (CPF 069.147.136-34) e do
Sr. Fagner Alves Oliveira (CPF 050.828.886-09), e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a
seguir especificadas, 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 Fundo Nacional de Saúde, 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:
DATA
OCORRÊNCIA

DA

VALOR ORIGINAL
(R$)
C

D/

17/03/2014

102,00

D

17/03/2014

806,91

D

16/04/2014

133,74

D

16/04/2014

1223,22

D

12/05/2014

117,00

D

12/05/2014

2108,88

D

30/05/2014

2,40

D

30/05/2014

3162,12

D

07/07/2014

1919,16

D

08/07/2014

1673,46

D

31/07/2014

3,60

D

31/07/2014

1520,07

D

01/08/2014

1284,75

D

01/09/2014

4,80

D

01/09/2014

3106,08

D

09/09/2014

2850,48

D

01/10/2014

4,80

D

01/10/2014

3272,97

D

02/10/2014

3105,54

D

03/11/2014

4,80

D

03/11/2014

7368,76

D

03/11/2014

6,00

D

28/11/2014

2548,35

D

01/12/2014

3088,89

D

14/01/2015

4,80

D

14/01/2015

6,00

D

14/01/2015

12580,48

D

09/02/2015

9,60

D

09/02/2015

6193,18

D
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10/02/2015

5288,40

D

03/03/2015

5493,66

D

02/04/2015

94,80

D

02/04/2015

7637,11

D

05/05/2015

20,91

D

05/05/2015

8646,30

D

12/06/2015

28,80

D

12/06/2015

3195,80

D

15/06/2015

7,54

D

15/06/2015

2272,05

D

c)
aplicar ao estabelecimento comercial Drogaria e Perfumaria Tdv Ltda. (CNPJ 18.175.667/000190), ao Sr. Durval Alves de Oliveira (CPF 069.147.136-34) e ao Sr. Fagner Alves Oliveira (CPF 050.828.88609), individualmente, 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 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 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, 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 das dívidas em até 36
parcelas, incidindo, sobre cada uma, os encargos legais devidos, sem prejuízo de alertá-los de que, caso optem
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;
f)
encaminhar cópia da deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Minas
Gerais, 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 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”.

2.
O MP/TCU, representado pela procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva,
manifestou-se integralmente de acordo com a instrução da Secex-TCE65.
É o relatório.
Proposta de Deliberação
O presente processo refere-se à tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de
Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), contra a Drogaria e Perfumaria Tdv Ltda., solidariamente com
o Sr. Durval Alves de Oliveira e com o Sr. Fagner Alves Oliveira, sócios administradores da referida
empresa, desde 23/5/2013, em decorrência do prejuízo causado por irregularidades verificadas na
aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Programa Farmácia Popular do
Brasil – Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de março de 2014 a junho de 2015.
2.
As irregularidades ensejadoras da instauração do presente processo foram identificadas
pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus), em auditoria realizada entre março e
maio de 2016, com a finalidade de avaliar a execução do Programa Farmácia Popular do Brasil
executado pela Drogaria e Perfumaria Tdv Ltda, localizada no município de Santa Luzia/MG.
3.
A fiscalização em tela, que resultou no relatório de auditoria 16360, do Denasus, teve o
objetivo de verificar o cumprimento das normas estabelecidas na Portaria GM/MS 971/2012, vigente
65

Peça 53.
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de 15/5/2012 a 27/1/2016, e na Portaria GM/MS 111/2016, vigente a partir de 28/1/2016, que dispõem
sobre o Programa Farmácia Popular do Brasil.
4.
Conforme consignado na instrução de peça 50, foram constatadas as seguintes ocorrências
ensejadoras de débito:
“a) registro de dispensação de medicamentos sem notas fiscais que comprovem a aquisição, contrariando
o disposto nos arts. 23, 39 e 40 da Portaria GM/MS nº 971/2012, vigente de 15/5/2012 a 27/1/2016; e nos arts.
21, 36 e 37 da Portaria GM/MS nº 111/2016, vigente a partir de 28/1/2016. Evidência: constatações 429360 e
429488 (peça 3, p. 8-10);
b) registro de dispensação de medicamentos em nome de pessoas falecidas, contrariando o disposto nos
arts. 21 e 23 da Portaria GM/MS nº 971/2012, vigente de 15/5/2012 a 27/1/2016; e nos arts. 20 e 21 da Portaria
GM/MS nº 111/2016. Evidência: constatação 429198 (peça 3, p. 6);
c) não apresentação de cópia do cupom fiscal, vinculado e/ou receitas médicas solicitados, contrariando o
disposto nos arts. 21, 22, 23, 39 e 40 da Portaria GM/MS nº 971/2012, vigente de 15/5/2012 a 27/1/2016; e nos
arts. 20, 21, 22, 36 e 37 da Portaria GM/MS nº 111/2016. Evidência: constatação 429281 (peça 3, p. 7)”.

5.
Tendo em vista que os responsáveis mencionados no relatório de auditoria do Denasus
foram notificados por aquele órgão de auditoria e pela Secretaria Executiva do FNS, mas não elidiram
as irregularidades constatadas na execução do Programa Farmácia Popular do Brasil, o FNS instaurou
o processo de TCE, no valor histórico de R$ 90.898,2166
6.
O relatório completo do tomador de contas especial 40/201867 imputou responsabilidade
pelo débito à Drogaria e Perfumaria Tdv Ltda. solidariamente com o Sr. Durval Alves de Oliveira e
com o Sr. Fagner Alves Oliveira.
7.
No âmbito deste Tribunal, procedeu-se à citação dos responsáveis supramencionados, em
decorrência das irregularidades a seguir listadas na instrução inicial (peça 37):
“a) Irregularidade: Irregularidade nas dispensações e/ou na documentação comprobatória de dispensações
de medicamentos do Programa Farmácia Popular do Brasil, caracterizada por:
a.1) registro de dispensação de medicamentos sem notas fiscais que comprovem a aquisição;
a.2) registro de dispensação de medicamentos em nome de pessoas falecidas;
a.3) não apresentação de cópia do cupom fiscal, vinculado e/ou receitas médicas solicitados;
b) Conduta: não atender aos requisitos formais dispensação e/ou de guarda e apresentação dos
documentos comprobatórios das dispensações e das aquisições dos medicamentos, não apresentando-os quando
solicitado pelos órgãos de controle ou apresentando-os parcialmente ou com falhas;
c) Nexo de causalidade: as dispensações de medicamentos realizadas em desrespeito às normas do
programa, bem como a não comprovação da guarda dos documentos comprobatórios aquisições de
medicamentos e das dispensações, não apresentando-os quando solicitados pelos órgãos de controle, prejudica a
aferição do nexo causal da despesa e, por conseguinte, o a verificação do atingimento dos objetivos do
programa, caracterizando dano ao erário;
d) Dispositivos violados: arts. 21, 22, 23, 39 e 40 da Portaria GM/MS nº 971/2012, vigente de 15/5/2012
a 27/1/2016; e arts. 20, 21, 22, 36 e 37 da Portaria GM/MS nº 111/2016, vigente a partir de 28/1/2016;
e) Evidência: constatações 429360, 429488, 429198 e 429281, conforme Relatório de Auditoria do
Denasus nº 16360 (peça 3).”

8.
Os responsáveis foram citados, conforme atestam os ofícios e os avisos de recebimento
juntados aos autos68 (peças 43 a 47), mantendo-se inertes, entretanto.
9.
A Secex-TCE, considerando os elementos constantes do processo, propôs declarar os
responsáveis revéis e julgar irregulares as respectivas contas, condenando-os solidariamente ao
ressarcimento do débito apurado na fiscalização realizada pelo Denasus, com a aplicação individual da
multa prevista o art. 57 da Lei 8.443/199269.

66

Peça 50, itens 18 e 19.
Peça 30, p. 15.
68
Peças 43 a 47,
69
Peça 50.
67
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10. O MP/TCU anuiu integralmente à proposta de encaminhamento formulada pela SecexTCE70.
II
11. Incidem sobre os responsáveis os efeitos da revelia, dando-se prosseguimento ao processo,
nos termos do art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992.
12. Acolho integralmente a análise empreendida pela unidade instrutiva, endossada pelo
MP/TCU, cujos fundamentos adoto como razões de decidir.
13. A modalidade Aqui Tem Farmácia Popular do Programa Farmácia Popular tem natureza
convenial, nos termos das Portarias GM/MS 184/2011, GM/MS 971/2012, GM/MS 111/2016 e da
Portaria de Consolidação GM/MS 5/2017, bem como de acordo com a jurisprudência desta Corte
(acórdão 5259/2018-TCU-1ª Câmara, relator ministro Vital do Rêgo). Os partícipes do programa têm,
assim, a responsabilidade por prestar contas dos recursos utilizados na execução do referido programa,
em consonância com o disposto no art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal.
14. Além da pessoa jurídica, também seus administradores devem, pessoalmente, comprovar a
regular aplicação dos recursos públicos submetidos às suas decisões, a exemplo do que deliberou esta
Corte no acórdão 8969/2016-TCU-2ª Câmara.
15. Dessa forma, uma vez que o ônus de comprovar a regular gestão dos recursos cabe aos
participantes do PFPB, a falta de apresentação dos documentos que comprovam a legalidade das
dispensações gera presunção de dano ao erário.
16. Quanto ao mérito deste processo, conforme consignado na instrução da Secex-TCE, houve
descumprimento de dispositivos constantes de normativos do Ministério da Saúde, em especial da
Portaria 971/GM/MS, de 15/5/2012, que obriga as farmácias e drogarias participantes do Programa
Farmácia Popular do Brasil a manterem sob guarda as notas fiscais de aquisição de medicamentos e/ou
correlatos, devendo apresentá-los ao Ministério da Saúde sempre que necessário.
17. Reproduzo, a seguir, os arts. 23 e 40 da Portaria 971:
“Art. 23. Para a comercialização e a dispensação dos medicamentos e/ou correlatos no âmbito do PFPB,
as farmácias e drogarias devem obrigatoriamente observar as seguintes condições:
(...)
§ 2º Caberá as farmácias e drogarias manter por um prazo de 5 (cinco) anos para apresentação, sempre
que necessário, as notas fiscais de aquisição dos medicamentos e/ou correlatos do PFPB junto aos fornecedores,
com arquivamento de 2 (duas) cópias, uma em meio físico e outra em meio magnético e/ou arquivo digitalizado,
no próprio estabelecimento.
§ 3º No caso de não ser possível a guarda das cópias dos documentos de que tratam os §§ 1º e 2º em meio
magnético e/ou arquivo digitalizado no próprio estabelecimento, as farmácias e drogarias poderão arquivá-las
em meio físico na respectiva empresa que a ela presta serviços contábeis ou em outro estabelecimento de sua
preferência.
(...)
Art. 40. O descumprimento de qualquer das regras dispostas nesta Portaria e seus Anexos pelas farmácias
e drogarias caracteriza prática de irregularidade no âmbito do PFPB, considerando-se irregulares as seguintes
situações, ntre outras:
I - comercializar e dispensar medicamentos e/ou correlatos fora da estrita observância das regras de
execução do PFPB, dispostas nesta Portaria;
(...)”.

18. Em linha consentânea com a defendida nos pareceres uniformes insertos nos autos,
considero que o descumprimento dos normativos acima reproduzidos constitui falha de natureza grave,
que impediu a comprovação da compatibilidade entre o que foi adquirido dos fornecedores e o que foi
dispensado pelo estabelecimento comercial conveniado.
19. Tendo em vista que os documentos carreados aos autos não comprovam que os recursos
federais foram utilizados na finalidade prevista e que não foi possível aferir a boa-fé dos responsáveis,
70
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impõe-se julgar irregulares as contas da Drogaria e Perfumaria Tdv Ltda., solidariamente com o Sr.
Durval Alves de Oliveira e com o Sr. Fagner Alves Oliveira, sócios administradores da referida
empresa, imputando-lhes, solidariamente, o débito calculado pelo Denasus.
20. Não está caracterizada nos autos a prescrição da pretensão punitiva deste Tribunal, motivo
pelo qual proponho também a aplicação da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992. De fato, as
irregularidades discutidas nestes autos ocorreram nos exercícios de março de 2015 a junho de 2015 e o
ato que determinou a citação foi expedido em 23/4/2020 (peça 39), antes, portanto, do interregno de
dez anos previsto no art. 205 do Código Civil, utilizado subsidiariamente por este Tribunal, conforme
acórdão 1441/2016-TCU-Plenário.
Diante do exposto, manifesto-me pela aprovação do acórdão que ora submeto à apreciação
deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 5389/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 040.614/2019-0.
2. Grupo I – Classe: II - Assunto: Tomada de Contas Especial.
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Responsáveis: Drogaria e Perfumaria TDV Ltda. (18.175.667/0001-90); Durval Alves de
Oliveira (069.147.136-34); Fagner Alves Oliveira (050.828.886-09).
4. Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS.
5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
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 em desfavor
da empresa Drogaria e Perfumaria TDV. Ltda., solidariamente com o Sr. Durval Alves de Oliveira e
com o Sr. Fagner Alves Oliveira, sócios administradores da referida empresa, desde 23/5/2013, em
decorrência do prejuízo causado por irregularidades verificadas na aplicação de recursos do Sistema
Único de Saúde (SUS), no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil – Aqui Tem Farmácia
Popular (PFPB), no período de março de 2014 a junho de 2015.
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 revéis a empresa Drogaria e Perfumaria TDV. Ltda., o Sr. Durval Alves de
Oliveira e o Sr. Fagner Alves Oliveira, com base no art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992;
9.2. julgar irregulares as contas da empresa Drogaria e Perfumaria TDV Ltda. e dos Srs. Durval
Alves de Oliveira e Fagner Alves Oliveira, com fundamento nos arts. 1º, I, 16, III, “b” e “c”, e 23, III,
da Lei 8.443/1992 c/c com os arts. 1º, I, 209, II e III, 210 e 214, III, do RI/TCU;
9.3. condenar, solidariamente, os responsáveis acima mencionados ao pagamento das quantias a
seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (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, 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,
com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente:
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DATA
OCORRÊNCIA

DA

VALOR ORIGINAL
(R$)

17/03/2014

102,00

17/03/2014

806,91

16/04/2014

133,74

16/04/2014

1223,22

12/05/2014

117,00

12/05/2014

2108,88

30/05/2014

2,40

30/05/2014

3162,12

7/07/2014

1919,16

8/07/2014

1673,46

31/07/2014

3,60

31/07/2014

1520,07

1º/08/2014

1284,75

1º/09/2014

4,80

1º/09/2014

3106,08

9/09/2014

2850,48

1º/10/2014

4,80

1º/10/2014

3272,97

2/10/2014

3105,54

3/11/2014

4,80

3/11/2014

7368,76

3/11/2014

6,00

28/11/2014

2548,35

1º/12/2014

3088,89

14/01/2015

4,80

14/01/2015

6,00

14/01/2015

12580,48

9/02/2015

9,60

9/02/2015

6193,18

10/02/2015

5288,40

3/03/2015

5493,66

2/04/2015

94,80

2/04/2015

7637,11

5/05/2015

20,91

05/05/2015

8646,30

12/06/2015

28,80

12/06/2015

3195,80

15/06/2015

7,54
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15/06/2015

2272,05

9.4. aplicar, individualmente, à empresa Drogaria e Perfumaria TDV Ltda. e aos Srs. Durval
Alves de Oliveira e Fagner Alves Oliveira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267
do RI/TCU, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a
contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, ‘a’ do RI/TCU) , 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 a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do art.
28, II, da Lei 8.443/1992;
9.6. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, em
cumprimento ao disposto no art. 16, § 3º, da Lei 8.443/1992.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5389-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler e Jorge
Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira
(Relator).

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Presidente

WEDER DE OLIVEIRA
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral

GRUPO I – CLASSE V – Primeira Câmara
TC 005.694/2021-3
Natureza: Aposentadoria
Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região/AM e RR
Interessado: Francisco Fernandes Vieira Filho (153.795.822-49)
Representação legal: não há
SUMÁRIO: APOSENTADORIA. ATO INICIAL. VANTAGEM DENOMINADA OPÇÃO.
EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. VEDAÇÃO.
ILEGALIDADE. NEGATIVA DE
REGISTRO. DETERMINAÇÕES. CIÊNCIA.
RELATÓRIO
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Adoto, como relatório, a instrução da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e
Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip), cuja proposta contou com a anuência do
Ministério Público junto ao TCU:
INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de ato de aposentadoria, 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.
O ato foi cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma do
art. 2º e 4º da Instrução Normativa TCU 78/2018.
2.
O ato desse processo pertence às seguintes unidades:
Unidade emissora: Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região/AM e RR.
Unidade cadastradora: Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região/AM e RR.
Subunidade cadastradora: Seção de Inativos e Pensionistas.
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 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 e-Pessoal, 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 no ato encontram-se discriminadas na aba de pendências do
ato no sistema e-Pessoal, bem como no espelho do ato contemplado por esta instrução.
Exame das Constatações
9.
Ato: 97377/2019 - Interessado: FRANCISCO FERNANDES VIEIRA FILHO - CPF:
153.795.822-49
Parecer do Controle Interno: considerar o ato Legal.
Constatações e análises:
9.1.1. Houve o registro de pelo menos uma rubrica com 'Denominação para análise pelo TCU =
Vantagem de caráter pessoal (5140 - OPÇÃO FC - INATIVO (Vantagem de caráter pessoal - Art.
193, Lei nº 8.112/90) - R$ 1.019,17).
Justificativa do Gestor de Pessoal: Não há. Verificação efetuada no âmbito do TCU.
Análise do Controle Interno: Não há. Verificação efetuada no âmbito do TCU.
Análise da Equipe Técnica:
Concessão da vantagem de opção que trata o art. 2º da Lei 8.911/1994, o que proporcionou
acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação a última remuneração da atividade, assim
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como em virtude de não haver incidência de contribuição previdenciária na atividade, resultando em
descumprimento do disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela
Emenda Constitucional 20/1998.
9.1.2. Houve o registro de pelo menos uma rubrica com 'Denominação para análise pelo TCU =
Vantagem de caráter pessoal (5115 - V.P.N.I. (QUINTOS/DÉCIMOS) - PROVISÓRIO (Vantagem de
caráter pessoal - Incorporação de quintos/décimos de função) - R$ 1.567,95).
Justificativa do Gestor de Pessoal: Não há. Verificação efetuada no âmbito do TCU.
Análise do Controle Interno: Não há. Verificação efetuada no âmbito do TCU.
Análise da Equipe Técnica:
A concessão da vantagem de “quintos” ou “décimos” está em consonância com a
jurisprudência deste Tribunal e os critérios das Leis 8.911/1994 e 9.624/1998 (os períodos anteriores
a 8/4/1998 são suficientes para a incorporação da vantagem de quintos).
O detalhamento da inconsistência acima elencada encontra-se no anexo II dessa instrução.
Encaminhamento do ato:
9.1.3. Considerar ILEGAL e recusar registro do ato de Aposentadoria de FRANCISCO
FERNANDES VIEIRA FILHO do quadro de pessoal do órgão/entidade Tribunal Regional do
Trabalho da 11ª Região/AM e RR, com base 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.
9.1.4. Com fulcro no art. 262,caput, do Regimento Interno deste Tribunal, determinar ao
órgão/entidade Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região/AM e RR que:
a.
dê ciência, no prazo de quinze dias, contados da notificação, do inteiro teor desta
deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de
eventuais recursos junto ao TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente,
caso o recurso não seja provido.
b.
promova a exclusão, no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta
deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, da
rubrica apontada em face de manifesta ilegalidade, uma vez que o seu pagamento não encontra
respaldo na jurisprudência deste Tribunal.
c.
emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, em substituição ao ato de
Aposentadoria de FRANCISCO FERNANDES VIEIRA FILHO, submetendo-o à nova apreciação por
este Tribunal, na forma do artigo 260, caput, também do Regimento.
d.
no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal
documentos comprobatórios de que o interessado cujo ato foi impugnado está ciente do julgamento
deste Tribunal.
e.
dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da
ciência do órgão/entidade Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região/AM e RR, do acórdão que
vier a ser proferido, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU.
CONCLUSÃO
10. A abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam convicção
de que o ato 97377/2019 pode ser apreciado pela ilegalidade, em razão das irregularidades
apontadas no item Exame das Constatações desta instrução, que representam afronta à legislação e à
jurisprudência de referência.
11. 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-TCUPlenário.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
12.
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:
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12.1. Considerar ILEGAL e recusar registro do ato de Aposentadoria de FRANCISCO
FERNANDES VIEIRA FILHO do quadro de pessoal do órgão/entidade Tribunal Regional do
Trabalho da 11ª Região/AM e RR, com base 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.
12.2. Com fulcro no art. 262,caput, do Regimento Interno deste Tribunal, determinar ao
órgão/entidade Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região/AM e RR que:
12.1.1.
emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, em substituição ao ato de
Aposentadoria de FRANCISCO FERNANDES VIEIRA FILHO, submetendo-o à nova apreciação por
este Tribunal, na forma do artigo 260, caput, também do Regimento.
12.1.2.
no prazo de trinta dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal
documentos comprobatórios de que o interessado cujo ato foi impugnado está ciente do julgamento
deste Tribunal.
12.1.3.
promova a exclusão, no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta
deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, da
rubrica apontada em face de manifesta ilegalidade, uma vez que o seu pagamento não encontra
respaldo na jurisprudência deste Tribunal.
12.1.4.
dê ciência, no prazo de quinze dias, contados da notificação, do inteiro teor desta
deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de
eventuais recursos junto ao TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente,
caso o recurso não seja provido.
12.1.5.
dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da
ciência do órgão/entidade Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região/AM e RR, do acórdão que
vier a ser proferido, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU.

VOTO
Trata-se de ato de concessão inicial de aposentadoria de Francisco Fernandes Vieira Filho dos
Santos, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região/AM e RR (peça 3).
A Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios
Sociais (Sefip) e o Ministério Público junto ao TCU propõem considerar ilegal e negar registro ao ato
de concessão em razão de pagamento da parcela “opção”, o qual está em desacordo com o artigo 40,
caput e §2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
Perfilho os pareceres precedentes, cujas razões, desde logo, incorporo ao meu voto.
O ato de concessão de aposentadoria entrou em vigência em 13/8/2019 e ostenta pagamento
irregular da vantagem denominada “opção”, que, além de proporcionar significativo acréscimo aos
proventos de aposentadoria do inativo em relação a sua última remuneração contributiva em atividade,
não sofreu incidência de contribuição previdenciária na atividade. Resulta, portanto, em ostensivo
descumprimento ao disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela
Emenda Constitucional 20/1998.
Pertinente destacar que, por meio do Acórdão 1.599/2019-Plenário, relator E. Ministro Benjamin
Zymler, 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. (grifei)
Dessa forma, considero ilegal e nego registro ao ato de concessão de aposentadoria.
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Por fim, o ato de concessão de aposentadoria de Francisco Fernandes Vieira Filho dos Santos
ingressou no Tribunal em 20/9/2019, há menos do prazo de cinco anos deste julgamento, estando de
acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553, da relatoria
do E. Ministro Gilmar Mendes (de 19/2/2020, Plenário, Ata 75/2020, DJE nº 129).
Com essas considerações, voto por que o Tribunal adote o acórdão que submeto à deliberação
deste Colegiado.

ACÓRDÃO Nº 5390/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 005.694/2021-3.
2. Grupo I – Classe de Assunto V: Aposentadoria
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Francisco Fernandes Vieira Filho (153.795.822-49).
4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região/AM e RR.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e
de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de concessão inicial de aposentadoria de
Francisco Fernandes Vieira Filho dos Santos, emitido pelo 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 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 e negar registro ao ato de concessão de aposentadoria;
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 concessão de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no
prazo de trinta dias, após corrigidas as falhas que ensejaram a ilegalidade do ato.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5390-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues
(Relator) e Jorge Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)
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BENJAMIN ZYMLER
na Presidência

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral

GRUPO I – CLASSE II – Primeira Câmara
TC 006.180/2017-5 [Apensos: TC 000.141/2013-5, TC 007.694/2019-9, TC 021.188/2017-3, TC
035.028/2017-3]
Natureza(s): Tomada de Contas Especial
Órgãos/Entidades: Caixa Econômica Federal; Companhia de Desenvolvimento Urbano do
Estado da Bahia
Responsáveis:
Joao Bosco Fernandes Dias (073.673.255-15); Top Engenharia Ltda
(14.448.260/0001-39)
Interessados: Fernando Tulio da Silva (029.913.326-54); Luciane Rosa Croda (597.348.255-34)
Representação legal: Guilherme Lopes Mair (32261/OAB-DF) e outros, representando Caixa
Econômica Federal; Paulo Cesar Nogueira Fernandes, representando Companhia de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia; Fabricio de Castro Oliveira (15055/OAB-BA) e outros, representando
Top Engenharia Ltda.
SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL CONVERTIDA A PARTIR DE PROCESSO
DE FISCALIZAÇÃO. OBRAS DE ACESSIBILIDADE À ARENA FONTE NOVA. COPA DO
MUNDO FIFA 2014. SUPERFATURAMENTO. CITAÇÕES. ACOLHIMENTO PARCIAL DAS
ALEGAÇÕES DE DEFESA APRESENTADAS. CONTAS REGULARES COM RESSALVA DE
UM RESPONSÁVEL. MULTA. CONTAS REGULARES DA EMPRESA CONTRATADA.
RELATÓRIO
Adoto, como relatório, a instrução de peça 61, que contou com anuência do corpo diretivo da
SeinfraUrbana (peças 62 e 63), bem como do Ministério Público junto ao TCU (peça 64):
“INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de Tomada de Contas Especial autuada por força do Acórdão 464/2017-TCUPlenário, de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, em decorrência de suposto
superfaturamento no Contrato de Repasse 0336.838-20/2010, firmado entre o então Ministério das
Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal, e o Governo do Estado da Bahia, representado
pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), em 10/9/2010.
2.
O presente processo originou-se do TC 000.141/2013-5, a partir do acompanhamento
da execução do contrato da primeira e da segunda etapas das obras de melhorias no sistema viário de
acesso à Arena Fonte Nova, em Salvador/BA. O empreendimento tem previsão de investimentos totais
em R$ 22.714.095,43, sendo R$ 19.643.026,53 provenientes dos cofres federais, de acordo com dados
do sítio eletrônico da Caixa Econômica Federal.
HISTÓRICO
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3.
O Contrato de Repasse 0336.838-20/2010, de 10/9/2010, foi firmado com o objetivo de
custear parte das obras e serviços de engenharia para implantação de melhorias no sistema viário de
acesso à Arena Fonte Nova, em Salvador/BA.
4.
O valor previsto originalmente era de R$ 32.965.111,11 (setembro de 2010), dos quais
R$ 29.668.600,00 seriam originados do Orçamento Geral da União (OGU), enquanto que o restante
corresponderia à contrapartida com recursos estaduais. O empreendimento fez parte do conjunto de
obras para a Copa do Mundo FIFA de 2014.
5.
Atualmente, após alterações contratuais, o valor de investimentos previstos no contrato
é de R$ 22.714.095,43, sendo R$ 19.643.026,53 oriundos de repasse da União e o restante de
contrapartida do estado da Bahia, conforme dados do sítio eletrônico do SIURB - Sistema de
Acompanhamento de Obras da Caixa Econômica Federal, visitado em 12/12/2019.
6.
Mediante o contrato de repasse, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da
Bahia (Sedur) publicou o Edital de Concorrência 34/2011 (TC 037.767/2011-9, peça 9), datado de
8/11/2011, cujo objeto era a contratação de empresa para execução das obras e serviços de
engenharia para implantação de sistema viário de acessibilidade à Nova Arena Fonte Nova. Os
serviços incluíam a construção de quatro viadutos (TC 037.767/2011-9, peça 14, p. 5) e tinha
orçamento estimado em R$ 29.741.078,40 (TC 037.767/2011-9, peça 12).
7.
O referido edital foi objeto de auditoria, TC 037.767/2011-9, realizada pela extinta
Secob-3. Verificaram-se indícios de sobrepreço global de R$ 4.651.661,55 (Acórdão 774/2012-TCUPlenário), que representava 18,54% sobre o valor do orçamento e 24,30% sobre o valor da amostra
(TC 037.767/2011-9, peça 14, p. 6).
8.
Além disso, no item 9.2 do mesmo aresto, foi determinado à unidade técnica que
constituísse processo apartado de monitoramento (TC 015.484/2012-2, ao qual foi apensado o TC
037.767/2011- 9) para acompanhar a reabertura do Edital de Concorrência 34/2011, manifestando-se
conclusivamente acerca do saneamento do sobrepreço originalmente apontado, bem como sobre a
eventual reclassificação do achado para indícios de irregularidade grave com recomendação de
paralisação (IG-P), nos termos do art. 91, § 1º, inciso IV, da Lei 12.465/2011 (LDO 2012).
9.
No âmbito daquele processo de monitoramento, verificou-se que o objeto da licitação
original foi dividido em duas etapas. A retificação da Concorrência 34/2011 teve como objeto a
denominada primeira etapa, com escopo de dois viadutos e vias de superfície, objeto diferente dos
quatro viadutos originais. O processo licitatório culminou no Contrato 46/2012 (TC 015.484/2012-2,
peça 10).
10.
A unidade técnica observou que, naquele momento, apenas a primeira etapa havia sido
licitada e, portanto, não seria possível analisar o custo de toda a obra objeto do Contrato de Repasse.
Ainda, ressaltou que um dos itens relevantes na curva ABC do relatório de auditoria (cravação de
camisa metálica em tubulação – 9,23% do sobrepreço verificado) não fazia mais parte da nova
planilha orçamentária do edital. Em relação aos demais itens que causaram o sobrepreço, verificouse que a Conder alterou os valores, em conformidade com o paradigma utilizado no relatório de
auditoria (TC 015.484/2012-2, peça 12, p. 2-3).
11.
Ainda, no âmbito daquele processo de monitoramento, evidenciou-se um desconto
global de 24,08% para o orçamento do Contrato 46/2012 frente o referencial paradigma utilizado
pela unidade técnica do TCU. Contudo, a nova análise de preços demonstrou que, dentre os dezoito
itens que compuseram a nova curva ABC, nove apresentavam preços excessivos frente às referências
adotadas, situação que, no entendimento da unidade técnica, merecia ser monitorada para verificar
eventual ocorrência de jogo de planilha (TC 015.484/2012-2, peça 12, p. 6).
12.
O processo foi apreciado por meio do Acórdão 2.654/2012-TCU-Plenário. O Tribunal
considerou parcialmente atendida a determinação contida no item 9.1 do Acórdão 774/2012-TCUPlenário. Além disso, determinou à Conder que, quando definidos a forma e o objeto da contratação
da segunda etapa das obras de acessibilidade do sistema viário à Arena Fonte Nova, encaminhasse ao
TCU informações e documentos acerca das medidas tomadas com vistas à conclusão do objeto do
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Contrato de Repasse 0336.868-20/2010, enviando também cópia do projeto básico, planilhas
orçamentárias, termos aditivos ou novo contrato de execução das obras da segunda etapa.
13.
Também foi determinado à Caixa Econômica Federal que, quando definisse o escopo
das obras de acessibilidade do sistema viário da Arena Fonte Nova, enviasse os documentos relativos
à repactuação da avença, com a redução dos recursos federais a serem aportados, a reprogramação
do plano de trabalho, o novo Laudo de Análise Técnica de Engenharia (LAE) e o último Relatório de
Acompanhamento de Engenharia (RAE) do Contrato de Repasse em tela.
14.
Além disso, também por meio do Acórdão 2.654/2012-TCU-Plenário, o Tribunal
alertou à Conder as seguintes questões: (i) a diferença percentual entre o valor global do contrato e o
obtido a partir dos custos unitários do sistema de referência utilizado não pode ser reduzida, em favor
do contratado, em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária, nos termos
do art. 125, § 5º, inciso I, da Lei 12.465/2011 (LDO 2012); e (ii) eventuais termos aditivos e
reprogramações do empreendimento não podem extrapolar os limites previstos no art. 65, §§ 1º e 2º,
da Lei 8.666/1993.
15.
Por fim, conforme item 9.5 do mesmo Acórdão, foi determinado à unidade técnica que,
em autos próprios, acompanhasse a execução do contrato da primeira etapa e a contratação da
segunda etapa das obras em tela. Para tanto, autuou-se, o processo de acompanhamento TC
000.141/2013-5, a fim de cumprir a determinação exarada no item 9.5 do Acórdão 2.654/2012-TCUPlenário:
9.5. determinar à Secob-3 que, em autos próprios, acompanhe a execução do contrato da
primeira etapa, e a contratação da segunda etapa das obras de acessibilidade à Arena Fonte Nova,
custeadas pelo Contrato de Repasse 336.838-20/2010, bem como as alterações que se fizerem no
mencionado contrato de repasse, verificando, entre outros aspectos:
9.5.1. se eventuais termos aditivos e a reprogramação não extrapolarão os limites para
alteração de contratos previstos no art. 65, § 2º, da Lei 8.666/1993;
9.5.2. se o desconto percentual do contrato da primeira etapa não será alterado a favor do
contratado e se eventuais modificações na planilha orçamentária contratada da primeira etapa não
configurarão jogo de planilha, conforme art. 125, § 5º, inciso I, da Lei 12.465/2011 (LDO 2012);
16.
Após diligências realizadas à Caixa Econômica Federal (CEF) e à Companhia de
Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), a fim dar cumprimento ao item 9.5 do
Acórdão 2.654/2012-TCU-Plenário, verificou-se que:
a)
A primeira etapa da implantação do sistema viário de acessibilidade à Arena Fonte
Nova foi concluída (TC 000.141/2013-5, peça 51, p. 2), mas não foi identificado termo de recebimento
da obra, conforme informações da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano da Bahia
(Sedur/BA) (TC 000.141/2013-5, peça 57, p. 40).
b)
A segunda etapa do empreendimento foi objeto da Concorrência 3/2014, que tinha
orçamento totalizando R$ 11.389.499,55. Esse procedimento licitatório culminou no Contrato
21/2014, firmado em 28/3/2014, cujo valor foi de R$ 10.478.339,66. O empreendimento trata da
implantação de calçadas com acessibilidade e ciclovias no entorno da Arena Fonte Nova. A ordem de
serviço para início da execução foi dada em 8/5/2014. Originalmente, a data prevista para o término
era em 4/11/2014. Contudo, de acordo com a última manifestação encaminhada (TC 000.141/2013-5,
peça 57, p. 24), a data de término da obra passou a ser prevista para 5/8/2016. Também foi informado
que, do total de R$ 10.478.339,66, havia sido executado R$ 2.254.512,09, que corresponde a
aproximadamente 21,52% (peça 2, p. 12).
c)
Sobre o alargamento do Viaduto dos Engenheiros, a Sedur explicou que foram
realizadas duas licitações para a contratação das obras, mas ambas foram fracassadas (TC
000.141/2013-5, peça 57, p. 19-21). Além disso, com o início da operação do metrô na cidade,
realizou-se reunião com a Prefeitura de Salvador/BA a fim de verificar a necessidade de ampliação do
viaduto em questão. Contudo, até a análise das diligências não houve parecer conclusivo sobre o
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assunto, embora, informalmente, já houvesse manifestação pela não necessidade desse serviço (TC
000.141/2013-5, peça 57, p. 36).
d)
Com relação à execução do Contrato 46/2012, a unidade técnica analisou o caso por
meio do TC 000.141/2013-5 (peça 2 do presente processo) e registrou que:
i)
Sobre o Terceiro Termo Aditivo, evidenciaram-se indícios de que o projeto básico era
deficiente. Isso porque as alterações foram motivadas por elementos como: (i) atendimento à
trafegabilidade das vias; (ii) não identificação, no projeto da obra, de adutoras da Embasa; (iii)
surgimento de solos sem suporte adequado para servir de subleito ao pavimento; e (iv) revestimento
vegetal de canteiros centrais e taludes não fora previsto na planilha contratual. Portanto, como havia
indícios de projeto básico deficiente, entendeu-se que as alterações contratuais promovidas pelo
Terceiro Termo Aditivo não poderiam ser consideradas decorrentes de fatos supervenientes não
previstas ou imprevisíveis (peça 2, p. 8).
ii)
Em relação ao Quarto Termo Aditivo, a explicação foi no sentido de que era necessário
ampliar a abrangência do sistema viário, tendo em vista a necessidade de atender a compromisso do
Governo da Bahia com a FIFA. A Conder apontou que foi preciso a inclusão da Área de Entorno do
Dique, adjacente ao projeto inicial, para atender à implantação de alternativa de escoamento do
tráfego da Av. Vasco da Gama diretamente para a Av. Costa e Silva, sentido Lapa, evitando o tráfego
na área da Arena Fonte Nova durante as atividades da Copa (TC 000.141/2013-5, peça 38, p. 72).
Registra-se que, apesar da justificativa fazer alusão à Copa do Mundo FIFA 2014, o termo aditivo foi
assinado em setembro de 2014, após o término do evento. Além disso, a justificativa para o aditivo foi
genérica no sentido de não explicitar de forma suficiente os motivos que levaram à alteração
contratual. Dessa forma, há indícios de que a não previsão de obras necessárias à acessibilidade do
estádio também tenha origem no projeto básico deficiente, que não previu de forma suficiente todos os
elementos necessários a seu objeto (peça 2, p. 8).
iii)
A equipe evidenciou variação contratual total de R$ 1.621.970,40, correspondente aos
acréscimos de R$ 4.037.254,62 abatidas as supressões que somam R$ 2.415.284,22. Ou seja, houve
aproximadamente 35,42% de acréscimos e 21,19% de supressões em relação ao valor inicial do
Contrato 46/2012 de R$ 11.396.335,61, tendo o total de acréscimos superado o limite de 25%
determinado pela Lei 8.666/1993. Essa análise de acréscimos que superaram o limite foi realizada
com base na jurisprudência desta Corte de Contas no sentido de que não devem ser feitas
compensações entre adições e supressões contratuais (peça 2, p. 13).
e)
Quanto à análise de jogo de planilha, a unidade técnica observou um desconto final na
execução do contrato de aproximadamente 7,58%, menor do que o desconto inicial de 13,08%,
caracterizando indícios de superfaturamento de R$ 773.935,02 (data-base em 31/5/2012). Como a
União participou de 80,79% dos investimentos do empreendimento, apurou-se um débito de R$
625.241,45 (data-base em 31/5/2012) devido a perda do equilíbrio econômico financeiro (peça 2, p.
10-13).
17.
Para tanto, o TCU se pronunciou sobre o caso por meio do Acórdão 464/2017-TCUPlenário, de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, determinando a conversão do processo
em Tomada de Contas Especial e a citação dos responsáveis.
18.
Os responsáveis foram citados nos termos propostos pela instrução de peça 2 (subitem
104.b), conforme resumo apresentado na Tabela 1.
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Tabela 1 - Resumo das comunicações processuais efetuadas
Responsável

Conduta

João
Bosco
Fernandes Dias
(CPF:
073.673.255-15)
Coordenador
da Superintendência
de
Mobilidade
Urbana
da
Companhia
de
Desenvolvimento
Urbano do Estado da
Bahia

Elaboração
de
justificativas
técnicas para o Terceiro e Quarto
Termos Aditivos ao Contrato 46/2012
sem a devida análise sobre a manutenção
do desconto original do contrato, o que,
desequilibrou a equação econômica
financeira inicialmente estabelecida no
Contrato 46/2012, por meio de jogo de
planilha, em desfavor da Administração,
ocasionando a redução do desconto
obtido no processo licitatório, e resultou
em acréscimos que superaram o limite de
25% permitido pelo art. 65, § 2º, da Lei
8.666/1993.

Top
Engenharia
LTDA
(CNPJ:
14.448.260/0001-39)
Empresa
contratada
para
execução da primeira
etapa das obras de
acessibilidade
à
Arena Fonte Nova

Recebimento
de
pagamento
irregular devido ao desequilíbrio
econômico financeiro do contrato em
desfavor da Administração, mediante
jogo de planilhas, resultando em prejuízo
aos cofres federais no valor histórico de
R$ 625.241,45
(data-base
em
maio/2012).

Ofí
cio
de
citação

Peç
a7
(AR
à peça 14)

Comunicações
consequentes

Pedido de prorrogação de
prazo (peças 15, 23, 26, 27 e 42);
Solicitação de informações
(peça 16)
Comunicação
de
concessão de prorrogação de
prazo (Acórdão 945/2017-TCUPlenário – peças 33 e 48)
Alegações de defesa (peças
56 e 57)

Pedido de vista (peças 10 e
25)
Peç
a8
(AR
à peça 13)

Pedido de prorrogação de
prazo (peças 12 e 46);
Comunicação
de
concessão de prorrogação de
prazo (Acórdão 945/2017-TCUPlenário – peças 33 e 47)
Alegações de defesa (peça
53)

19.
Após as comunicações dos ofícios de citação aos responsáveis foram solicitados
pedidos de vista e/ou cópia dos autos; bem como informações adicionais como (peça 16): (i) planilha,
tabela ou levantamento realizado no qual se constatou o valor de R$ 969.426,74 como sendo as
supressões do Terceiro Termo Aditivo; (ii) planilha, tabela ou levantamento realizado no qual se
constatou o valor de R$ 706.794,61 como o total de supressões do Quarto Aditivo; e (iii) planilha ou
orçamento paradigma que se conclua pelo valor de R$ 14.086.219,99 como referencial.
20.
Assim, o TCU apresentou maiores detalhes desses valores, a fim de que os responsáveis
citados tivessem mais elementos para auxílio na apresentação das alegações de defesa (peça 34).
21.
Dessa forma, resumidas as comunicações processuais do presente processo, passa-se à
análise das alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis e das novas informações.
EXAME TÉCNICO
22.
Conforme as análises precedentes realizadas, o orçamento da licitação somava R$
13.110.619,37, enquanto que o orçamento inicial do contrato era de R$ 11.396.335,71. Esses valores
caracterizavam, portanto, um desconto inicial de 13,08%.
23.
Na avaliação acerca da manutenção do desconto inicial, elaborou-se um orçamento
paradigma contemplando as alterações contratuais. Esse orçamento foi construído a partir do
orçamento da licitação. Para os serviços existentes, que tiveram quantidades e/ou preços contratuais
alterados, no orçamento paradigma apenas se alterou as quantidades para ajustá-las às quantidades
finais do contrato. Para os novos serviços, aqueles não previstos inicialmente no contrato,
mantiveram-se os preços praticados.
24.
Dessa forma, o orçamento paradigma totalizou R$ 14.086.219,99. Caso fosse mantido
o desconto original de 13,08%, o valor do contrato seria de R$ 12.244.371,09. Contudo, o valor final
verificado para o contrato foi de R$ 13.018.306,11. Assim, quantificou-se o superfaturamento por jogo
de planilhas em R$ 773.935,02 (data-base em 31/5/2012).
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25.
Como 80,79% do valor foi financiado com recursos federais, a mesma proporção foi
utilizada para quantificar os valores a serem restituídos aos cofres federais, chegando-se ao montante
de R$ 625.241,45 (data-base em 31/5/2012) (peça 34, p. 4-5).
I. Resumo das alegações do Sr. João Bosco Fernandes Dias
26.
Com fundamento nos art. 47 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 252 do Regimento
Interno do TCU, realizou-se a citação do Sr. João Bosco Fernandes Dias (CPF: 073.673.255-15), por
ter elaborado justificativas técnicas para o Terceiro e Quarto Termos Aditivos ao Contrato 46/2012
sem a devida análise sobre a manutenção do desconto original do contrato, o que, desequilibrou a
equação econômica financeira inicialmente estabelecida no Contrato 46/2012, por meio de jogo de
planilha, em desfavor da Administração, ocasionando a redução do desconto obtido no processo
licitatório, e resultou em acréscimos que superaram o limite de 25% permitido pelo art. 65, § 2º, da
Lei 8.666/1993 (peça 2, p. 14).
I.1. Resumo das alegações de defesa (peças 56 e 57)
27.
O defendente iniciou a defesa com um resumo dos fatos. Segundo ele, em 31/5/2012 foi
firmado o Contrato 46/2012 para a execução de obras e serviços de engenharia para a implantação
de sistema de acessibilidade à nova Arena Fonte Nova, em Salvador, Bahia. O empreendimento
integrava o rol das obrigações do Governo da Bahia para viabilizar a realização das Copas de
Futebol (Confederações em 2013 e Mundo em 2014) (peça 56, p. 1).
28.
A avença foi aditada por meio de quatro termos. O primeiro foi em decorrência de
redução de valores para adequação aos preços unitários praticados pela Caixa. O segundo tratou da
prorrogação do prazo de execução. O terceiro e o quatro alteraram a meta física originalmente
prevista (peça 56, p. 1).
29.
O Sr. João Bosco defendeu que as alterações de projeto buscaram melhorar e adequar
a técnica aos objetivos do empreendimento, tratando-se de alterações qualitativas, conforme respalda
o art. 65, I, “a ” da Lei 8.666/1993 (peça 56, p. 2).
30.
Ressaltou a possibilidade de alteração dos projetos, uma vez que no presente caso, não
decorreu de falhas ou deficiências de projeto básico, mas de intercorrências supervenientes à
celebração que impuseram a modificação do projeto para melhor atender às necessidades técnicas de
intervenção (peça 56, p. 2-3).
31.
Argumentou que se o aditamento contratual for imposto por uma alteração de projeto
qualitativa, não se aplica o limite imposto pela lei para os acréscimos contratuais, conforme Decisão
215/1999-TCU-Plenário. Afirmou que esse limite se restringe apenas aos acréscimos e supressões de
quantidades (peça 56, p. 3).
32.
No entendimento do Sr. João Bosco as modificações de projetos não estão impostas aos
limites para incrementos ou diminuição de quantidades (25% e 50%), uma vez que não se aplicam a
alteração de contrato decorrente de modificação de projeto ou especificação, ainda que importe em
alguns casos em incrementos de quantidades de serviços, previstos contratualmente (peça 56, p. 3).
33.
Defendeu a tese da superveniência de fato. Reconheceu que as justificativas
apresentadas para a elaboração dos termos aditivos não contemplaram na integralidade os fatos que
os ensejaram. No entanto, destacou que não decorreu de deficiência de projeto (peça 56, p. 4).
34.
Para tanto, registrou que somente com as escavações do sitio é que foi percebida a
existência da segunda adutora. Isto só foi possível, porque a Conder optou pela elevação do greide
(solução menos onerosa) e caso não tivesse feito teria que arcar com o custo econômico e temporal,
que impactaria na evolução do cronograma original para a finalização da obra a tempo da realização
da Copa das Confederações, em junho de 2013, cumprindo uma das condicionantes fixadas na Matriz
de Responsabilidade firmada pelo Governo do Estado (peça 56, p. 4).
35.
Nesse sentido, justificou os acréscimos nos serviços de terraplenagem em razão da
constatação de existência de solos inservíveis, além da necessidade de recobrimento mínimo (Anexo I
/ Comunicações Embasa X Conder, peça 56, p. 11-21) das redes de serviços públicos (adutora), tendo
reflexo direto nos volumes de escavação, carga, compactação e transporte. Registrou que a
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intervenção realizada foi diretamente no sistema viário existente, onde serviços de sondagens para
investigações de subsolos e redes de serviços, trariam transtorno àquela região da Cidade (peça 56, p.
5).
36.
Além disso, foi necessária a execução de novo serviço de defensa metálica, em razão da
diferença de nível entre as vias, a partir dos novos greides, tornando obrigatória a instalação do
dispositivo de sinalização/segurança (Anexo II / fotos, peça 56, p. 22-27) (peça 56, p. 5).
37.
Em relação à alteração do escoramento em madeira para o escoramento metálico, o
defendente argumentou fato superveniente, uma vez que na mudança de gestão municipal entre
2011/2012 houve uma alteração no procedimento do órgão de trânsito, com o aumento do rigor para
a execução de obras em vias públicas. Assim, a Prefeitura de Salvador, mesmo após a expedição do
Alvará (Anexo III, peça 56, p. 28-30) sem estabelecer qualquer condicionante quanto a largura da via,
passou a exigir, por meio de Parecer Técnico da Transalvador (Anexo IV, peça 56, p. 31-32), no
momento da implantação do escoramento de madeira, que a Conder garantisse a manutenção do fluxo
normal de trânsito, estabelecendo a largura mínima de sete metros da via. Com essa exigência, o
escoramento de madeira se tornaria inviável (Anexo V / fotos, peça 56, p. 33-38). Vale registrar, que
este contrato teve início em 2012, e em 2013, com a nova gestão municipal houve mudanças
relevantes na questão da trafegabilidade na Cidade (peça 56, p. 5).
38.
Quanto ao aumento de escopo em relação à pavimentação e seus afins foi informado
que decorreu da necessidade de solucionar o conflito na funcionalidade entre o sistema viário préexistente e a nova concepção de operação viária com os acessos à Arena, que ainda não tinha sua
obra finalizada, tornando-se necessária a inclusão de área próxima ao Dique do Tororó, com
implantação de ligação viária tipo "mão inglesa" (peça 56, p. 5).
39.
No tocante ao aumento de escopo de terra armada e seus afins, decorreu em razão da
necessidade de adequação à realidade do Eixo 21 (cota de implantação), uma vez que havia diferença
de nível do sistema viário existente e do acesso ao Edifício Garagem - EDG da Arena. Foi registrado
que não seria possível prever no projeto essa cota de implantação de acesso à Arena, pois ainda
estava em construção (peça 56, p. 5).
40.
Com relação ao aumento dos serviços de piso rústico em concreto (passeio) e seus afins
e correlatos, foram necessários para acessibilidade dos pedestres que foi comprometida com a
implantação dos viadutos e vias em níveis diferentes, não sendo possível sua previsão no projeto (peça
56, p. 6).
41.
Destacou que se fosse considerada apenas a diferença dos valores dos itens
"remanejados", e ainda os serviços de defensa (R$ 62.359,29) e respectiva ancoragem (R$ 68.999,91);
bem como a diferença prevista entre o escoramento de madeira previsto e o metálico efetivamente
utilizado (R$ 218.815,33), conforme (Anexo IX / Estudo Comparativo, peça 56, p. 51-54), o acréscimo
seria de 24,74 % e o decréscimo de 13,54 %, o que atenderia aos limites legais, segundo o Sr. João
(peça 56, p. 6).
42.
Frisou que os aditamentos contratuais foram imprescindíveis para a conclusão do
empreendimento dentro do prazo para a realização das Copas das Confederações tendo em vista a
falta de outra alternativa (a rescisão contratual, seguida de nova licitação e contratação), o que
importaria em sacrifício ao interesse público (peça 56, p. 6).
43.
Apesar das justificativas técnicas para a celebração dos aditivos não terem aventado a
possibilidade de realizar novo certame licitatório para os novos serviços necessários, não era
possível, visto que a Copa das Confederações ocorreria em junho de 2013, sendo as alterações
propostas imprescindíveis à realização deste primeiro evento. Assim, o Quarto Termo Aditivo foi
efetivamente celebrado em dezembro de 2013 (Anexo XII - publicação do 4° Aditivo, peça 57, p. 1516), oportunidade em que o contrato já havia sido avocado pela Secretaria de Desenvolvimento
Urbano do Estado da Bahia - SEDUR (Anexo XIII - Portaria SEDUR/ Termo Reti-Ratificação do
Contrato, peça 57, p. 17-22) (peça 56, p. 7).
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44.
Dessa maneira, o Sr. João registrou não entendimento do porquê da existência de um
outro Quarto Aditivo, com o mesmo objeto do publicado em dezembro de 2013, assinado em setembro
de 2014, quando efetivamente a Copa do Mundo já havia terminado.
45.
Argumentou que como foram necessários novos serviços em razão de fatos
supervenientes, não seria razoável a manutenção do desconto original do contrato (peça 56, p. 8-9).
46.
Destacou que o percentual de desconto dos serviços acrescidos foi negociado pela
Conder, tendo respaldo tanto no art. 65, § 3°, da Lei n° 866/93, quando prevê a possibilidade de
negociação dos preços de serviços novos entre as partes, quanto no Decreto n° 7.983, de 8/4/2013 que
no seu art. 14, parágrafo único, autoriza a diminuição do percentual de desconto em contrato sob o
regime de empreitada por preço unitário.
47.
Por fim, discordou do suposto sobrepreço e jogo de planilha decorrente dos aditivos e
salientou que sua participação se ateve em complementar o parecer técnico do Engenheiro Civil
Antônio Rebolsas Sampaio, no Terceiro Termo Aditivo e redigir a Nota Técnica do quarto aditamento
(Anexo XVI – Parecer Técnico e Nota Técnica, peça 57, p. 32-36), tendo recomendado a contratação
dos serviços por considerá-los tecnicamente necessários (peça 56, p. 9-10).
48.
Nesse sentido, solicitou a exclusão do presente processo de Tomadas de Contas
Especial (peça 56, p. 9-10).
II. Resumo das alegações da empresa Top Engenharia LTDA
49.
Com fundamento nos art. 47 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 252 do Regimento Interno do
TCU, realizou-se a citação da empresa Top Engenharia LTDA (CNPJ: 14.448.260/0001-39), por ter
se beneficiado indevidamente do desequilíbrio econômico financeiro do contrato em desfavor da
Administração, mediante jogo de planilhas, resultando em prejuízo aos cofres federais no valor
histórico de R$ 625.241,45 (data-base em maio/2012), que afronta o disposto no art. 125, § 5º, inciso
I, da Lei 12.465/2011 (LDO 2012) (peça 2, p. 22).
II.1. Resumo das alegações de defesa (peças 53)
50.
A empresa Top Engenharia iniciou suas alegações de defesa informando que o
Contrato 46/2012 foi firmado por R$ 11.396.335,61, seguido de quatro termos aditivos, acrescendo ao
contrato original a quantia de R$ 1.621.970,40, em razão do descumprimento dos parâmetros
matemáticos fixados pelo art. 65, §2°, da Lei 8.666/1993 (peça 53, p. 2).
51.
Destacou que foram realizadas alterações qualitativas no projeto básico, demandando
revestimento vegetal não previsto em talude e canteiro central; escoramento metálico em substituição
das placas de madeira; além da não previsão de adutoras da Embasa no local e de parcela de solo
sem suporte adequado para uso como subleito ao pavimento; bem como a adequação da
pavimentação e adequação do estacionamento para atender as exigências da FIFA (peça 53, p. 2).
52.
Ressaltou que o desconto após os aditivos foi de 8,54% e não 7,58% como apresentada
pela unidade técnica. Isso porque, a planilha final com preço de referência apresentada está
equivocada, pois remete o valor de R$ 14.086.219,99, quando o correto é R$ 14.234.508,36 (peça 53,
p. 3, 21-27).
53.
Alegou a inexistência de superfaturamento, uma vez que o preço final foi de cerca de
8,54% inferior ao preço do orçamento original e com preços unitários dentro dos parâmetros das
tabelas de referência. Ressaltou a complexidade da obra e a impossibilidade de imprimir um desconto
linear a todos os preços unitários, adotando parâmetros de mercado. Acrescentou que a Caixa
Econômica Federal analisou os preços unitários e solicitou a redução inicial de alguns preços, o que
foi formalizado por meio do Primeiro Termo Aditivo (peça 53, p. 4-5).
54.
Registrou que o momento adequado para escolher a melhor proposta é o da licitação.
Assim, afirmou que não se justifica após a classificação e a contratação que este Tribunal determine
modificação dos valores contratados, violando a segurança jurídica estabelecida na Constituição
Federal de 1988 (art. 5°, XXXVI e art. 170). Manifestou ser injusto e sem base legal que os preços
unitários contratados, mesmo dentro dos parâmetros das tabelas de referência, sejam readequados a
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posteriores para manter um desconto linear do preço global da proposta, uma vez que houve
necessidade de alteração do escopo contratual, de exclusiva responsabilidade da Administração, com
alterações não só quantitativas, mas qualitativas também (peça 53, p. 5-8).
55.
Frisou que o requisito para a configuração do jogo de planilhas é o aumento de
quantitativo de itens com sobrepreço, o que não foi verificado no caso, conforme Acórdão 86/2013TCU-Plenário. Além disso, houve alterações qualitativas como a necessidade de reforço estrutural da
obra de arte executada, que impactou na proporção dos quantitativos iniciais e que esse fato foi
imprevisto e imprevisível, não podendo ser considerado como jogo de planilha (peça 53, p. 8).
56.
Ademais, os preços foram referendados pela Caixa quando da análise das medições
apresentadas e ainda ficou 8,54% menor do que o preço estabelecido como parâmetro pelo órgão
(peça 53, p. 8-9).
57.
Segundo a empresa, o entendimento jurisprudencial desse Tribunal (Acórdãos
487/2000-TCU-Plenário; 583/2003-TCU-Plenário; 257/2004-TCU-Plenário) é de que a distorção de
alguns preços unitários não implica, necessariamente, a existência de superfaturamento caso o preço
global esteja de acordo com o mercado. Isto porque a característica das obras faz com que
determinados serviços se diferenciem um pouco dos padrões estabelecidos (peça 53, p. 9-11).
58.
Assim, como o preço final da obra foi inferior ao preço de referência, não há como
imputar qualquer espécie de superfaturamento (peça 53, p. 12).
59.
Com relação ao jogo de planilhas, não se verifica, uma vez que o preço global do
contrato ficou inferior ao orçado pelo órgão, bem como não há indicação de sobrepreço em nenhum
dos preços unitários ofertados pela contratada, alinhado ao entendimento desta Corte (Acórdãos
86/2013-TCU-Plenário).
60.
A Top argumentou que se um determinado item tem preço unitário acima do referencial
e há a necessidade de aumentar sua quantidade, na parte que exceder a previsão inicial será aplicado
o preço de referência, evitando-se, assim, o surgimento de sobrepreço, conforme jurisprudência do
TCU (Acórdão 1064/2009-TCU-Plenário) (peça 53, p. 13-14).
61.
Dessa maneira, entende que a lógica inversa também se aplica, não podendo penalizar
o particular por ter proposto preço abaixo do referencial. Com esse entendimento, se ultrapassado o
quantitativo inicial dos itens com preços mais baixos, tem que se aplicar os do preço de referência
(peça 53, p. 14).
62.
A Top justificou que quando contratou com aquele desconto médio, tinha orçado a obra
e estimado as perdas e ganhos, avaliando a viabilidade. No entanto, a realidade foi alterada
completamente após a alteração de quantidades (peça 53, p. 14-15).
63.
A empresa destacou, que em virtude de problemas relacionados exclusivamente ao
projeto da obra, a contratada se viu obrigada a executar um reforço estrutural não previsto
inicialmente, que consistiu em um apoio intermediário de doze estacas e o engrossamento da laje
inferior do caixão do apoio adicional para redução das tensões de compressão devido ao
macaqueamento e criação de apoio intermediário (peça 53, p. 16).
64.
Esses serviços ensejaram acréscimo ao custo da obra, sem a devida alteração da
planilha do contrato mediante aditivo, nem contraprestação devida à empresa (peça 53, p. 16). Por
essa razão, uma vez verificada a responsabilidade exclusiva da Administração pelos custos
extraordinários, a Top requereu administrativamente o reequilíbrio econômico-financeiro, porém
ainda pendente de apreciação (peça 53, p. 17).
65.
A empresa ressaltou, ainda, que realizou os diversos serviços impostos pela
Administração, porém esta não tem pago efetivamente pelos serviços. Por essa razão, formalizou em
março de 2017 solicitação no valor de R$ 4.691.681,46, decorrente das despesas extraordinárias
executadas ao longo do contrato (peça 53, p. 17).
66.
Assim, considerando a existência de crédito, na remota hipótese de não serem
acolhidas as razões apresentadas quanto ao superfaturamento apontado, solicitou a compensação do
crédito a que entende fazer jus (peça 53, p. 18)
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67.
Frisou que a execução do contrato demandou esforço muito superior ao regular por
parte da contratada, já que a obra em questão era condição para liberação da Arena Fonte Nova a
ser utilizada na Copa das Confederações, e que sua conclusão, por culpa exclusiva da Administração,
só foi possível dias antes do início do torneio.
68.
Reclamou
que os pagamentos não acompanhavam a execução física do contratado
e que quando a obra foi entregue a Top tinha recebido apenas 42,96% do total medido (peça 53, p.
18).
69.
Por fim, requereu o reconhecimento da inexistência de superfaturamento do contrato,
diante da compatibilidade dos preços praticados com os preços de mercado e arquivamento do
processo (peça 53, p. 19).
III. Análise das alegações de defesa do Sr. João Bosco Fernandes Dias e da empresa Top
Engenharia LTDA
70.
Como o Sr. João Bosco Fernandes Dias e a empresa Top Engenharia LTDA
apresentaram alegações convergentes e complementares, suas manifestações serão analisadas de
forma conjunta, ressaltando aspectos particulares de cada uma quando necessário.
71.
Para tanto, buscou-se avaliar todo o material apresentado pelo Sr. João Bosco
Fernandes Dias (peças 56 e 57) e pela empresa Top Engenharia LTDA (peça 53).
III.1. Projeto básico
72.
A empresa Top e o Sr. João Bosco alegaram em suas defesas que as alterações no
projeto básico foram de ordem qualitativa, como: revestimento vegetal não previsto em talude e
canteiro central; escoramento metálico em substituição das placas de madeira; além da não previsão
de adutoras da Embasa no local e de parcela de solo sem suporte adequado para uso como subleito
ao pavimento; bem como a adequação da pavimentação e do estacionamento para atender as
exigências da FIFA (peça 53, p. 2, peça 56, p. 4-6).
73.
Registraram que somente com as escavações foi identificada a existência da segunda
adutora. Isto porque as redes da Embasa não estavam cadastradas e, em virtude da pouca altura de
recobrimento das linhas de adução, foi preciso a elevação dos greides das vias, e como consequência
maiores aterros e necessidade de colocação de defensas metálicas. Nos viadutos, as rampas foram
estendidas tendo impacto direto nos serviços necessários à execução da terra armada.
74.
Com relação à substituição de solos, em alguns locais da obra, foi necessária a
retirada de solo sem o suporte adequado para o subleito do pavimento. Isso gerou aumento do volume
de escavação, carga, compactação e transporte de materiais.
75.
Quanto ao escoramento metálico, não foi previsto inicialmente, pois a planilha
contratual previa o escoramento com madeira. Porém, após o início das obras, alegaram que a
Prefeitura Municipal de Salvador / Transalvador exigiu a manutenção da trafegabilidade das vias,
sendo necessária a modificação da solução de escoramento das obras de arte especiais.
76.
Ressaltaram que essas alterações dos projetos não decorreram de falhas ou
deficiências de projeto básico, mas de intercorrências supervenientes à celebração que impuseram a
modificação do projeto. Ou seja, o projeto básico teria sido executado como previsto se os fatos
supervenientes não tivessem ocorrido.
77.
As alterações qualitativas decorreram de modificações necessárias ou convenientes nas
quantidades de serviços sem, entretanto, implicarem mudanças no objeto contratual, seja em natureza
ou dimensão.
78.
Vale destacar que a Lei de Licitações (lei 8.666/1993) permite alterações:
Art. 58. O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à
Administração, em relação a eles, a prerrogativa de:
I - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público,
respeitados os direitos do contratado;
79.
Ou seja, a Administração realizou ajustes no projeto básico para atender as situações
circunstanciais, sem desrespeitar os direitos do contratado ou descaracterização do objeto, sendo
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comum em obras de engenharia intercorrências, assim como destaca o relatório referente à Decisão
215/1999-TCU-Plenário:
Quase sempre, as alterações qualitativas são necessárias e imprescindíveis à realização do
objeto e, consequentemente, à realização do interesse público primário, pois que este se confunde com
aquele.
As alterações qualitativas podem derivar tanto de modificações de projeto ou de especificação
do objeto quanto da necessidade de acréscimo ou supressão de obras, serviços ou materiais,
decorrentes de situações de fato vislumbradas após a contratação.
80.
Dessa forma, percebe-se que apesar do projeto básico não ter contemplado todos os
elementos, não foi verificada falha grave que ensejasse a sua nulidade absoluta. O que se verificou
foram circunstâncias que motivaram a sua readequação.
III.2. Limites
81.
Com relação aos Termos Aditivos (TAs) do Contrato 46/2012 terem extrapolado os
limites para alteração de contratos previstos no art. 65, § 2º, da Lei 8.666/1993, estes foram
analisados conforme peça 2, p. 6-10.
82.
Na ocasião, foi apurado pela equipe técnica que, ao total, houve variação contratual de
R$ 1.621.970,40, correspondente a acréscimos de R$ 4.037.254,62 em conjunto com supressões de R$
2.415.284,22. Ou seja, em relação ao valor inicial do contrato, houve aproximadamente 35,42% de
acréscimos e 21,19% de supressões, sendo apresentado o resumo da análise no Anexo 1 da peça 2, p.
16-10.
83.
O Sr. João destacou, por sua vez, que se fosse considerada apenas a diferença dos
valores dos itens "remanejados", e ainda os serviços de defensa (R$ 62.359,29) e respectiva
ancoragem (R$ 68.999,91); bem como a diferença estimada entre o escoramento de madeira previsto
e o metálico efetivamente utilizado (R$ 218.815,33), conforme (Anexo IX / Estudo Comparativo, peça
56, p. 51-54), o acréscimo seria de 24,74 % e o decréscimo de 13,54 %, o que atenderia aos limites
legais, (peça 56, p. 6).
84.
Frisou que os aditamentos contratuais foram imprescindíveis para a conclusão do
empreendimento dentro do prazo para a realização das Copas das Confederações tendo em vista a
falta de outra alternativa (a rescisão contratual, seguida de nova licitação e contratação), o que
importaria em sacrifício ao interesse público (peça 56, p. 6)
85.
Vale destacar que independentemente se as alterações foram qualitativas ou
quantitativas, como regra geral, “nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites
estabelecidos” no art. 65, § 1º, da Lei 8.666/1993.
86.
Segundo o relatório da Decisão 215/1999-TCU-Plenário, os limites só poderiam ser
ultrapassados em situações em que as alterações qualitativas fossem excepcionalíssimas, essenciais
ao interesse público, sendo inviável nova licitação:
a) tanto as alterações contratuais unilaterais quantitativas – que modificam a dimensão do
objeto - quanto as unilaterais qualitativas - que mantém intangível o objeto, em natureza e em
dimensão, estão sujeitas aos limites preestabelecidos nos §§ 1.º e 2.º da Lei 8.666/93, em face do
respeito aos direitos do contratado, prescrito no art. 58, I, da mesma Lei, do princípio da
proporcionalidade e da necessidade de esses limites serem obrigatoriamente fixados em lei;
b) é permitido à Administração ultrapassar os aludidos limites, na hipótese de alterações
contratuais consensuais, qualitativas e excepcionalíssimas, no sentido de que só seriam aceitáveis
quando, no caso específico, a outra alternativa - a rescisão do contrato por interesse público, seguida
de nova licitação e contratação – significar sacrifício insuportável ao interesse coletivo primário a ser
atendido, pela obra ou serviço; ou seja, a revisão contratual qualitativa e consensual, que ultrapasse
os limites preestabelecidos no art. 65, § 1.º, da Lei 8.666/93, somente seria justificável, no caso
concreto, quando as consequências da outra alternativa - a rescisão contratual, seguida de nova
licitação e contratação - forem gravíssimas ao interesse público primário." (grifo nosso)

1265
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

87.
Essa mesma Decisão 215/1999-TCU-Plenário também descreve os pressupostos que
admitem a alteração dos contratos administrativos acima do limite:
Carlos Ari Sundfeld sintetiza "as condições em que, sem qualquer violação das normas
constitucionais, os contratos administrativos admitem alteração, para acréscimo de quantidades,
acima de 25% do valor original (ou 50%, no caso de reforma)", sob a forma seguinte:
a) deve-se tratar de contrato de obras ou serviços;
b) a alteração há de ser feita por acordo de vontades;
c) não pode haver mudança na natureza da prestação prevista no contrato;
d) não pode haver ampliação da dimensão do objeto contratado, mas apenas aumento da
quantidade de trabalhos necessários à sua cabal execução;
e) os trabalhos a serem acrescidos devem ser motivados por dificuldades de ordem técnica não
previstas e razoavelmente imprevisíveis desde o início;
f) os novos trabalhos devem ser necessários e indispensáveis à completa execução do objeto
original do contrato
88.
Para se enquadrar nos quesitos da Decisão 215/1999-TCU-Plenário é necessária a
existência de fatos supervenientes que ensejam a alteração qualitativa, sem, contudo, desconfigurar o
objeto original, pois isso frustraria o propósito da licitação e sua isonomia.
89.
Observando o caso concreto, verifica-se possível enquadrá-los aos pressupostos
elencados na Decisão 215/1999-TCU-Plenário. Isto porque o empreendimento é uma obra de
acessibilidade da Arena Fonte Nova para eventos de grande relevância para o país que estava
sediando a Copa do Mundo de Futebol. Além disso, as avenças foram firmadas por fatos
superveniente que ensejaram as alterações, como citado no tópico III.1, estando as partes de pleno
acordo. Vale esclarecer que as alterações não descaracterizaram o objeto e eram necessárias para
atendimento do prazo dos eventos, sendo inviável novo certame, demonstrando também estarem
compatíveis com tabelas do Sinapi e referenciais de mercado.
90.
Ademais, é preciso sopesar os “obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as
exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados” (art. 22 da
Lei 13.655/2018).
91.
Dessa forma, são razoáveis as alegações de defesa quanto ao atendimento aos limites
legais para alteração do contrato.
III.3. Desconto
92.
No que concerne à redução do desconto obtido no processo licitatório, que ocasionou
desequilíbrio econômico financeiro do contrato em desfavor da Administração, mediante jogo de
planilhas, resultando em prejuízo aos cofres federais, os alegantes defenderam que, por serem novos
serviços, em razão de fatos supervenientes (descritos nos itens III.1 e III.2), não seria razoável a
manutenção do desconto original do contrato.
93.
A empresa ressaltou que o desconto final na execução do contrato foi de 8,54% e não
7,58% como apresentado pela unidade técnica, para tanto apresentou planilha demonstrando os
cálculos (peça 53, p. 3). Essa diferença decorre, em grande parte, dos serviços de iluminação pública.
Segundo a equipe técnica, como não havia detalhamento desses serviços, foi feita uma consideração
simplista sobre a sua variação global ao longo dos termos aditivos (peça 34, p. 3, 4 e 38).
94.
Ressaltou a inexistência de superfaturamento, uma vez que o preço final foi cerca de
8,54% inferior ao preço do orçamento original e com preços unitários dentro dos parâmetros das
tabelas de referência. Destacou a complexidade da obra e a impossibilidade de imprimir um desconto
linear a todos os preços unitários, adotando, para tanto, parâmetros de mercado negociados com o
órgão.
95.
O art. 125, § 5º, inciso I, da Lei 12.465/2011 (LDO 2012), preconiza que ressalvados os
empreendimentos contratados por meio de empreitada por preço global, a diferença percentual entre
o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos unitários do sistema de referência utilizado
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não poderá ser reduzida, em favor do contratado, em decorrência de aditamentos que modifiquem a
planilha orçamentária.
96.
Cabe lembrar que essa Corte havia alertado à Conder, por meio do Acórdão
2.654/2012-TCU-Plenário, da necessidade de atendimento a esse dispositivo da LDO 2012.
97.
O art. 14, do Decreto 7.983/2013, estabelece que:
Art. 14. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência
não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a
planilha orçamentária.
Parágrafo único. Em caso de adoção dos regimes de empreitada por preço unitário e tarefa, a
diferença a que se refere o caput poderá ser reduzida para a preservação do equilíbrio econômicofinanceiro do contrato em casos excepcionais e justificados, desde que os custos unitários dos aditivos
contratuais não excedam os custos unitários do sistema de referência utilizado na forma deste
Decreto, assegurada a manutenção da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada
na licitação. (grifo nosso)
98.
Nesse sentido, apesar do legislador ter estabelecido que os aditamentos não
modifiquem a planilha orçamentária, com o intuito de evitar jogo de planilha, o Decreto 7.983/2013
possibilita, excepcionalmente, a alteração do percentual de desconto, desde que seja justificado.
Assim, no caso em análise, como já abordado, situações singulares ensejaram as alterações
contratuais, com serviços novos, que foram realizados dentro dos parâmetros de mercado e de tabelas
de referência, com respaldo da mandatária da União, atendendo dessa forma ao decreto supracitado.
99.
Avaliando as circunstâncias práticas, como argumentado pela Top, não é razoável
exigir um desconto linear em todos os preços unitários ofertados uma vez que houve alteração
qualitativa que motivou modificações na proporção dos quantitativos iniciais, o que não enseja jogo
de planilha.
100.
Ademais, se considerarmos a necessidade de aditivos contratuais com novos serviços
sem referência em tabelas oficiais o desconto original poderá ser modificado, mas isso não sugere a
existência de superfaturamento. Vale registrar que os itens inicialmente orçados se mantiveram para
os novos quantitativos, tendo o preço global sofrido mudança em razão dos novos serviços
contratados. Assim, não se vislumbra dano no caso ora analisado.
101.
No que se refere a exigência de manutenção do desconto global a ser aplicado sobre o
preço do novo serviço, apesar de esta ser a regra, em alguns casos o TCU entendeu não ser aplicável
o desconto (Acórdão 394/2008-TCU-Plenário).
102.
Vale ressaltar a excepcionalidade das circunstâncias, uma vez que a obra destinava-se
a um evento de grande visibilidade nacional, que ensejaram alterações de projetos para atender às
exigências da FIFA e cumprimento de prazos rígidos para a sua realização, inviabilizando nova
licitação.
103.
Assim, considerando as condições, o contexto e as dificuldades reais do gestor e as
exigências das políticas públicas a seu cargo, propõe-se acolher parcialmente as alegações de defesa,
sem imputar débito, excepcionalmente, uma vez que os preços se mantiveram ao final dentro dos
parâmetros de mercado.
104.
Entretanto, apesar de todas essas atenuantes pontuadas, no parecer de aprovação do
aditivo o gestor não havia argumentado tais situações, tendo sido pouco diligente frente às decisões
proferidas pela Conder.
105.
Dessa maneira, percebe-se que o Sr. João Bosco Fernandes Dias foi responsável por
permitir a execução de serviços sem as justificativas necessárias para o descumprimento da
manutenção do desconto, como determinou o Acórdão 2.654/2012-TCU-Plenário, ferindo o disposto
no art. 125, § 5º, inciso I, da Lei 12.465/2011 (LDO 2012) e no art. art. 58, § 1º da Lei 8.443/1992
(LOTCU). Esse fato reveste-se de gravidade suficiente que deve ensejar o julgamento pela
regularidade com ressalvas de suas contas, sem condenação em débito, mas que enseja aplicação da
multa prevista no art. 58, §1° da Lei 8.443/1992.
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CONCLUSÃO
106.
Trata-se de Tomada de Contas Especial convertida por força do Acórdão 464/2017TCU-Plenário em decorrência de suposto superfaturamento no Contrato de Repasse 0336.83820/2010, firmado entre o então Ministério das Cidades e o Governo do Estado da Bahia, em
10/9/2010.
107.
O presente processo originou-se do TC 000.141.2013/5 a partir do acompanhamento
da execução do contrato da primeira e da segunda etapas das obras de melhorias no sistema viário de
acesso à Arena Fonte Nova, em Salvador/BA. O empreendimento tem previsão de investimentos
totalizados em R$ 22.714.095,43, sendo R$ 19.643.026,53 provenientes dos cofres federais, de acordo
com
o
sítio
eletrônico
da
Caixa
Econômica
Federal
(https://webp.caixa.gov.br/urbanizacao/susao/pag/detalhe_contrato_occ.asp, visitado em 12/12/2019).
108.
Nesta instrução, foram analisadas as citações determinadas pelo Acórdão 464/2017TCU-Plenário (peça 1), bem como as peças respostas, conforme resumo apresentado na Tabela 1 Resumo das comunicações processuais efetuadas.
109.
No que concerne ao projeto básico deficiente verificou-se que apesar de não ter
contemplado todos os elementos, não foi verificada falha grave que ensejasse a sua nulidade absoluta,
mas circunstâncias que motivaram a sua readequação, porém sem a identificação de dano ao erário
relacionado diretamente com o projeto básico (item III.1).
110.
Com relação ao atendimento aos limites, propõe-se acolher as alegações de defesa,
uma vez que, no caso concreto, foi verificada a aplicabilidade dos pressupostos elencados na Decisão
215/1999-TCU-Plenário, como alterações qualitativas decorrente de superveniência dos fatos no
contrato de obras, realizadas por acordo entre as partes; não descaracterização do objeto; preços
adequados às tabelas Sinapi e referenciais de mercado, sendo os novos serviços indispensáveis ao
empreendimento no prazo acordado para a ocorrência das Copas (item III.2).
111.
Por fim, a redução do desconto obtido no processo licitatório, não ocasionou
desequilíbrio econômico financeiro do contrato em desfavor da Administração mediante jogo de
planilhas, nem sugeriu a existência de superfaturamento. Isto porque, as modificações decorreram de
situações singulares essenciais ao contrato, dentro dos parâmetros de mercado (item III.3).
112.
Entretanto, percebe-se que o Sr. João Bosco Fernandes Dias foi responsável por
permitir a execução de serviços sem as justificativas necessárias para o descumprimento da
manutenção do desconto, como determinou o Acórdão 2.654/2012-TCU-Plenário, ferindo o disposto e
no art. 125, § 5º, inciso I, da Lei 12.465/2011 (LDO 2012) e no art. art. 58, § 1º da Lei 8.443/1992
(LOTCU). Esse fato reveste-se de gravidade suficiente que deve ensejar o julgamento pela
regularidade com ressalvas de suas contas, sem condenação em débito, mas que enseja aplicação da
multa prevista no art. 58, §1° da Lei 8.443/1992 (item III.3).
113.
Ademais, cabe propor, desde logo, o arquivamento dos autos, nos termos do art. 169,
inciso V do RI/TCU.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
114.
Ante o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo:
a) com fundamento nos arts. 1°, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c
os arts. 1°, inciso I; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, que sejam julgadas regulares com
ressalvas as contas do Sr. João Bosco Fernandes Dias (CPF: 073.673.255-15), Coordenador da
Superintendência de Mobilidade Urbana da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da
Bahia, dando-lhe quitação, por possibilitar a alteração do percentual de desconto, ferindo o Acórdão
2.654/2012-TCU-Plenário, o art. 125, § 5º, inciso I, da Lei 12.465/2011 (LDO 2012) e o art. art. 58, §
1º da Lei 8.443/1992 (LOTCU).
b) aplicar ao Sr. João Bosco Fernandes Dias (CPF: 073.673.255-15), Coordenador da
Superintendência de Mobilidade Urbana da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da
Bahia a multa prevista no art. 58, §1° da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso VII do Regimento
Interno;
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c) comunicar o inteiro teor da deliberação que vier a ser proferida ao (à):
c.1) Conder;
c.2) Sr. João Bosco Fernandes Dias (CPF: 073.673.255-15);
c.3) empresa Top Engenharia LTDA (CNPJ: 14.448.260/0001-39);
c.4) Procurador da Procuradoria da República no Estado da Bahia, no interesse do Inquérito
Civil n. 1.14.000.002013/2010-52, 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;
d) arquivar a presente tomada de contas especial, com fundamento no art. 169, inciso V do
Regimento Interno do TCU.”
VOTO
Trata-se de tomada de contas especial convertida a partir de processo de fiscalização pelo
Acórdão 464/2017-TCU-Plenário, de minha relatoria, em decorrência de possível superfaturamento no
Contrato de Repasse 0336.838-20/2010, firmado em 10/9/2010, entre o então Ministério das Cidades,
representado pela Caixa Econômica Federal, e o Governo do Estado da Bahia, representado pela
Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder).
O contrato de repasse teve como objetivo custear parte das obras de melhorias no sistema viário
de acesso à Arena Fonte Nova, em Salvador/BA, para a Copa do Mundo FIFA 2014. A primeira etapa
do empreendimento foi licitada por meio da Concorrência 34/2011, que resultou no Contrato 46/2012,
entre a Conder e a empresa Top Engenharia Ltda., com valor inicial de R$ 11.396.335,61.
A avença teve sua execução acompanhada nos autos do TC 000.141/2013-5, no âmbito do qual
foram verificadas irregularidades que ensejaram a sua conversão na presente tomada de contas
especial.
Regularmente citados em razão de superfaturamento apurado no Contrato 46/2012, os
responsáveis João Bosco Fernandes Dias e Top Engenharia Ltda. apresentaram suas alegações de
defesa.
A unidade técnica, acompanhada pelo MP/TCU, propõe julgar regulares com ressalva as contas
de João Bosco Fernandes Dias, dando-lhe quitação, bem como aplicar-lhe a multa prevista no art. 58, §
1º, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso VII, do Regimento Interno.
Adoto os pareceres emitidos nos autos como razões de decidir, sem prejuízo das considerações
que faço.
João Bosco Fernandes Dias foi citado por ter elaborado, na condição de Coordenador da
Superintendência de Mobilidade Urbana da Conder à época dos fatos, as justificativas técnicas para o
terceiro e quarto termos aditivos ao Contrato 46/2012, sem a devida análise sobre a manutenção do
desconto original do contrato, o que teria acarretado desequilíbrio da equação econômico-financeira
inicialmente estabelecida no contrato, resultando em acréscimos acima do limite de 25% permitido
pelo art. 65, § 2º, da Lei 8.666/1993.
A construtora Top Engenharia Ltda. foi citada por ter recebido pagamento irregular devido ao
desequilíbrio econômico-financeiro do contrato em desfavor da Administração, em razão da redução
do desconto inicial obtido na contratação.
Os responsáveis apresentaram alegações de defesa convergentes e complementares, que na
essência envolveram três aspectos: adequabilidade do projeto básico, possibilidade de extrapolação dos
limites legais para acréscimos contratuais e plausibilidade da redução do desconto percentual inicial
obtido na licitação.
Sobre a adequação do projeto básico, uma vez que as alterações contratuais foram motivadas
pela ocorrência de fatos supervenientes, tendo os ajustes sido realizados para atender situações
circunstanciais, o argumento deve prosperar. Ademais, embora o projeto não tenha contemplado todos
os elementos necessários, não houve falha grave ensejadora de sua nulidade, tendo sido verificados
incidentes que motivaram a readequação do contrato.
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Em relação à possibilidade excepcionalíssima de ultrapassar os limites para acréscimos e
supressões previstos no art. 65, § 2º, da Lei 8.666/1993, acolho as alegações apresentadas. No caso,
demonstrou-se que estão presentes os pressupostos elencados na Decisão 215/1999-TCU-Plenário. As
alterações qualitativas decorreram de fatos supervenientes, tendo sido realizadas por acordo entre as
partes, sem descaracterizar, no entanto, o objeto licitado. Além disso, os serviços novos eram
indispensáveis à conclusão do empreendimento no prazo pactuado para a ocorrência da Copa das
Confederações em 2013 e da Copa do Mundo FIFA 2014, sendo inviável novo certame licitatório em
virtude da proximidade dos eventos que o país iria sediar.
No que tange à redução do desconto percentual obtido na licitação, considerando que os termos
aditivos decorreram de casos excepcionais justificados e que os preços pactuados estavam dentro dos
parâmetros de mercado e de tabelas de referência (art. 14, parágrafo único, do Decreto 7.983/2013),
com respaldo da mandatária da União, procede a alegação de que não houve desequilíbrio econômicofinanceiro do contrato em desfavor da Administração. Por consequência, afasto o superfaturamento
anteriormente apontado, bem como a imputação do débito.
Neste contexto, ressalto novamente a excepcionalidade das circunstâncias, uma vez que a obra se
destinava a evento de grande visibilidade, que ensejaram alterações de projetos para atender às
exigências da FIFA e cumprimento de prazos rígidos para a sua realização, inviabilizando à época a
realização de nova licitação.
Não obstante a procedência parcial dos argumentos suscitados, cumpre lembrar que esta Corte de
Contas havia alertado à Conder, por meio do Acórdão 2.654/2012-TCU-Plenário, de relatoria do E.
Ministro Valmir Campelo, que a diferença percentual entre o valor global do contrato e o obtido a
partir dos custos unitários do sistema de referência utilizado não poderia ser reduzida, em favor do
contratado, em decorrência de aditamentos que modificassem a planilha orçamentária, nos termos do
art. 125, § 5º, inciso I, da Lei 12.465/2011 (Lei de Diretrizes Orçamentárias 2012).
No entanto, João Bosco Fernandes Dias, em seus pareceres de aprovação dos aditivos em
comento, não contemplou na integralidade os fatos que motivaram as alterações promovidas no
contrato. Desse modo, permitiu a execução de serviços sem as justificativas necessárias para o
descumprimento da manutenção do desconto, conforme determinado pelo acórdão e pela LDO 2012.
Essa circunstância se reveste de gravidade suficiente para julgar suas contas regulares com
ressalva, bem como aplicar-lhe a multa prevista no art. 58, § 1º, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, § 3º,
do RI/TCU.
Feitas essas considerações, voto para que o Tribunal aprove a minuta de acórdão que submeto à
apreciação deste Colegiado.

ACÓRDÃO Nº 5391/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 006.180/2017-5.
1.1. Apensos: 000.141/2013-5; 007.694/2019-9; 021.188/2017-3; 035.028/2017-3
2. Grupo I – Classe de Assunto: II – Tomada de Contas Especial
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessados: Fernando Tulio da Silva (029.913.326-54); Luciane Rosa Croda (597.348.25534)
3.2. Responsáveis: Joao Bosco Fernandes Dias (073.673.255-15); Top Engenharia Ltda
(14.448.260/0001-39).
4. Órgãos/Entidades: Caixa Econômica Federal; Companhia de Desenvolvimento Urbano do
Estado da Bahia.
5. Relator: 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 Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb).
8. Representação legal:
8.1. Guilherme Lopes Mair (32261/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal.
8.2. Paulo Cesar Nogueira Fernandes, representando Companhia de Desenvolvimento Urbano do
Estado da Bahia.
8.3. Fabricio de Castro Oliveira (15055/OAB-BA) e outros, representando Top Engenharia Ltda.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial convertida a partir de
processo de fiscalização pelo Acórdão 464/2017-TCU-Plenário.
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira
Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em:
9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa de João Bosco Fernandes Dias e Top
Engenharia Ltda.;
9.2. julgar regulares as contas de Top Engenharia Ltda. e dar-lhe quitação plena, com
fundamento nos artigos 1º, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992;
9.3. julgar regulares com ressalva as contas de João Bosco Fernandes Dias e dar-lhe quitação,
com fundamento nos artigos 1º, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992;
9.4. aplicar a João Bosco Fernandes Dias a multa prevista no art. 58, § 1º, da Lei 8.443/1992 c/c
art. 268, VII, do RI/TCU, em razão de descumprimento de decisão do Tribunal, no valor de R$
12.000,00 (doze 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 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. encaminhar cópia do presente acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República
no Estado da Bahia, no interesse do Inquérito Civil n. 1.14.000.002013/2010-52, nos termos do art. 16,
§ 3º, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7º, do RI/TCU, para adoção das medidas que entender
cabíveis;
9.6. enviar cópia desta deliberação aos responsáveis e à Companhia de Desenvolvimento Urbano
do Estado da Bahia, para ciência;
9.7. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do RI/TCU.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5391-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues
(Relator) e Jorge Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

BENJAMIN ZYMLER
na Presidência

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)
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PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral

GRUPO I – CLASSE I – Primeira Câmara
TC 008.565/2020-1
Natureza: Pedido de Reexame em Aposentadoria.
Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/mg
Interessado: Hélio das Chagas Faria (370.334.926-34)
Representação legal: Tiago Cardoso Penna (83.514/OAB-MG); Rafaela N. de O. Fantini
(176.685/OAB-MG).
SUMÁRIO: APOSENTADORIA. VANTAGEM DENOMINADA “OPÇÃO”. PROVENTOS
SUPERIORES À REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO
CONTIDA NA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. ILEGALIDADE E NEGATIVA DE
REGISTRO. DETERMINAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DA PARCELA REFERENTE À
INCORPORAÇÃO DE QUINTOS À MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA
PELO STF NO RE 638.115. PEDIDO DE REEXAME. CONHECIMENTO. ELEMENTOS
INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DELIBERAÇÃO RECORRIDA. NEGATIVA DE
PROVIMENTO.
RELATÓRIO
Adoto, como relatório, instrução elaborada pela Secretaria de Recursos, cuja proposta foi
endossada pelo Ministério Público junto ao TCU:
INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de pedido de reexame (peça 13) interposto pelo Sr. Hélio das Chagas Faria, exservidor do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG, contra o Acórdão 9761/2020 – TCU –
1ª Câmara (Peça 7), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro-Substituto Weder de
Oliveira.
2.3. A deliberação recorrida apresenta o seguinte teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria ao Sr. Hélio das Chagas Faria
pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG (TRT-3).
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 do Sr. Hélio das Chagas Faria (20785100-04-2017000041-3, 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, presumidamente, de boa-fé pelo
interessado, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal;
9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG que:
9.3.1. em razão da incorporação indevida da parcela “opção”, suspenda todo e qualquer pagamento
concernente ao ato impugnado, adequando a parcela referente à incorporação de quintos do interessado,
conforme modulado pelo STF no âmbito do RE 638.115, 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 ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo
proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não o 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;
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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 o processo e arquivar os presentes autos.

HISTÓRICO
3.
O ato de aposentadoria da recorrente foi julgado ilegal, em virtude de constar a
incorporação da parcela vulgarmente conhecida como “opção” (vide ato de peça 2).
3.1. Sobre o instituto da “opção”, o Excelentíssimo Senhor Ministro Benjamin Zymler, por
ocasião da apreciação do TC 027.914/2013-5 (Acórdão 2.988/2018–TCU–Plenário, Sessão de
12/12/2018), elaborou em seu voto revisor, cujas razões foram integralmente acolhidas pela relatora,
ministra Ana Arraes, didático e esclarecedor histórico, o qual será apresentado abaixo, com alguns
ajustes de forma, supressões e adições.
Da vantagem “opção”
3.2. Em síntese, a vantagem conhecida como “opção” constituía uma fração variável,
conforme definido em lei, da remuneração do cargo em comissão/função de confiança.
2.3. Era um direito conferido ao servidor ocupante de cargo efetivo, que assumia cargo em
comissão ou função de confiança, de continuar a ser remunerado com base em seu cargo efetivo, mas
com acréscimo decorrente do exercício do novo cargo/função.
2.4. A vantagem tinha por objetivo conferir estímulo financeiro para que o servidor efetivo
ocupasse cargo em comissão cuja remuneração fosse inferior à do cargo efetivo.
2.5. Aparentemente, o primeiro normativo que tratou da matéria foi a Lei 4.345/1964, que
assim dispôs (grifei):
Art. 1º As tabelas de vencimentos dos cargos efetivos e em comissão, referidas no art.1º da Lei nº 4.242,
de 17 de julho de 1963, ficam substituídas pelas seguintes:
.................................................................................................................................................
§ 2º Ao funcionário nomeado para o exercício de cargo em comissão é facultado optar pelo vencimento
do símbolo, previsto na tabela b constante dêste artigo, ou pela percepção do vencimento e demais vantagens
de seu cargo efetivo acrescido de gratificação fixa, correspondente a 20% (vinte por cento) do valor do símbolo
do cargo em comissão respectivo.

2.6. Igual disciplina foi mantida pelo Decreto-Lei 1.445/1976 (que tratava da remuneração dos
servidores civis do Poder Executivo, dentre outros). Segundo o art. 3º, a vantagem correspondia a
20% do vencimento do Grupo Direção e Assessoramento Superiores (DAS).
2.7. A legislação foi sendo alterada ao longo do tempo, de modo que não só o percentual foi
alterado como também foram acrescidas outras vantagens/gratificações ao “optante” pela
remuneração do cargo efetivo.
2.8. O Decreto-Lei 2.270/1985, por exemplo, permitiu a inclusão da vantagem “representação
mensal” no cálculo da vantagem “opção”. O Decreto-Lei 2.365/1987 (art. 10) elevou o percentual
para 50% e a Lei 7.706/1988 (art. 4º), para 55%.
2.9. A Lei 8.538/1992 alterou a composição da parcela “opção”, que foi acrescida de 55% da
gratificação GADF (Gratificação de Atividade por Desempenho de Função), criada pela Lei
Delegada 13/1992.
2.10. Assim, quando da edição da Lei 8.538/1992, a “opção” passou a ser: 55% do vencimento
do DAS + 55% da GADF + representação mensal.
2.11. A Lei 8.911/1994 disciplinou o cálculo da opção para os servidores do Poder Executivo,
além de tratar do instituto da incorporação de “quintos”, previsto no art. 62 da Lei 8.112/1990. À
guisa de clareza, transcrevo o citado dispositivo:
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
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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.”

2.12. A remuneração dos cargos em comissão prevista na Lei 8.911/1994 e que servia de base
de cálculo para a vantagem “opção” continuou a ser composta de vencimento básico, GADF e
representação mensal.
2.13. As alterações no cálculo da vantagem “opção” continuaram ao longo do tempo. Cito, por
exemplo, a Lei 9.030/1995, que estabeleceu que a vantagem equivaleria a 25% da remuneração total
do cargo ou função, para os DAS 4 a 6 (art. 2º), que passou a ser paga em rubrica única (sem GADF
ou representação mensal). Também previu o pagamento de uma parcela variável, equivalente à
diferença entre a remuneração efetiva e a remuneração do cargo em comissão.
2.14. Já a Lei 11.526/2007, alterada pela Lei 12.094/2009, fixou a “opção” como 60% da
remuneração do cargo em comissão.
2.15. No âmbito do Poder Judiciário, a Lei 9.421/1996 estabeleceu que a “opção” equivaleria a
70% do vencimento básico da função de confiança.
2.16. Importante registrar que algumas funções – geralmente as de menor valor e ocupadas
exclusivamente pelos servidores efetivos – são pagas em valor integral, juntamente com a
remuneração do cargo efetivo.
2.17. São as chamadas funções gratificadas ou funções de representação (vide parágrafo único
do art. 2º da Lei 8.911/1994). Diversamente dos cargos em comissão, que exigem o afastamento do
servidor de seu cargo efetivo, as funções gratificadas não constituem cargo à parte. São apenas
gratificações pagas aos servidores efetivos em razão da assunção de maiores responsabilidades.
2.18. Nesses casos, o servidor não recebe a “opção” – já que não tem entre o que optar –, mas,
sim, o valor da função gratificada, juntamente com a remuneração de seu cargo efetivo.
2.19. As vantagens decorrentes do exercício de cargo em comissão/função de confiança e
função gratificada são de natureza pro labore faciendo, assim como adicionais pagos em razão das
condições específicas de trabalho (insalubridade, trabalho noturno etc.). Ou seja, são de natureza
transitória, uma vez que o servidor somente a elas faz jus quando no exercício do cargo ou função.
2.20. Uma vez que a aposentadoria ocorre no cargo efetivo e os proventos guardam relação
com esse cargo, não há como imaginar que vantagens associadas ao cargo em comissão possam
compor os proventos de aposentadoria, salvo autorização legal. Isso em virtude do princípio da
legalidade. De fato, não se pode relegar ao oblívio a lição de Hely Lopes Meirelles:
Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular
é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei
para o particular significa “pode fazer assim”; para o administrador público significa “deve fazer assim” (in
Direito Administrativo Brasileiro, 33ª ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2007, p. 87-88).

2.21 A Lei 8.112/1990 disciplinou a matéria nos seguintes termos:
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 (grifos acrescidos).

2.22. É sobremodo importante ressaltar que o direito de opção, que consta no § 2º supra, diz
respeito à opção entre as vantagens dos quintos, da prevista no art. 193 e do art. 192 – e não à
parcela vulgarmente chamada de “opção”.
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2.23. A composição dos proventos deferidos ao servidor que optava por se aposentar na forma
do caput dependia do tipo de cargo ou função ocupada.
2.24. Se ex-ocupante de cargo em comissão, os proventos equivaleriam à remuneração desse
cargo. Se ocupante de função gratificada, que é vinculada ao exercício de cargo efetivo, os proventos
do servidor seriam compostos pela remuneração do cargo efetivo acrescida da gratificação de função.
Isso porque, no último caso, não se trata de um cargo autônomo, com estrutura remuneratória
própria, mas de uma mera gratificação paga ao servidor efetivo.
2.25. Veja-se que esse dispositivo legal não mencionava expressamente a possibilidade de
deferir ao inativo, que preencheu seus requisitos, a parcela da retribuição dos cargos em
comissão/função de confiança, conhecida como “opção”, nada obstante ressalve, em seu §2º, o
“direito de opção”.
2.26. O § 2º do art. 193 da Lei 8.112/1990 apenas autorizava que o servidor optasse por se
aposentar na forma do caput ou carreasse para os proventos de aposentadoria (calculados com base
na remuneração do cargo efetivo) as vantagens previstas nos arts. 62 e 192 da Lei 8.112/1990.
2.27. Nessa ordem de ideias, poder-se-ia argumentar que não existe amparo legal para o
pagamento da “opção” para os inativos, uma vez que a Lei 8.112/1990 não menciona expressamente
essa possibilidade.
2.28. Contudo, seria também possível extrair diretamente do caput, mediante interpretação
extensiva, a autorização para o pagamento da parcela “opção” ao inativo. Se o dispositivo conferia
ao ex-ocupante de cargo em comissão o direito de ter seus proventos calculados com base na
remuneração desse cargo, não seria desarrazoado conferir a esse servidor o direito de acrescer a seus
proventos de cargo efetivo a parcela “opção”. Desse modo, estar-se-ia conferindo ao ex-ocupante do
cargo em comissão tratamento semelhante ao do servidor investido em função gratificada.
2.29. Isso porque, em muitos casos, a remuneração do cargo em comissão era inferior à do
cargo efetivo. Consequentemente, muitos desses servidores não se beneficiariam do art. 193 da Lei
8.112/1990, ao contrário daqueles que ocuparam função gratificada.
2.30. Todavia, essa interpretação não se coaduna com o pagamento de “quintos”, dada a
vedação contida no § 2º do art. 193 da Lei 8.112/1990.
2.31. A razão da vedação de acumulação das vantagens era claramente evitar o bis in idem nos
proventos de inatividade, haja vista que a finalidade do pagamento das vantagens era uma só:
assegurar estabilidade financeira na inatividade ao servidor que assumiu maiores responsabilidades
quando na atividade.
2.32. Não invalida esse raciocínio o fato de que era possível pagar, na atividade, a vantagem
dos “quintos” cumulativamente com a gratificação de função ou com a “opção”. Isso é uma distorção
do instituto dos “quintos”, pois, em vez de assegurar a estabilidade financeira àquele que se afastasse
do cargo ou função, acabava por elevar a remuneração do cargo efetivo ainda quando no exercício
do cargo em comissão ou função. Entretanto, isso era prevista em lei, o que não ocorre no caso da
inatividade.
2.33. Quando o servidor é necessariamente remunerado com base no cargo efetivo e recebe
uma gratificação fixada em lei, deve-se observar a vedação de pagamento cumulativo da gratificação
de função com as vantagens previstas nos arts. 62 (“quintos”/”décimos”) e 192 da Lei 8.112/1990.
Nesse sentido, cito, dentre inúmeros outros, a Decisão 47/2001-Plenário (rel. Ministro Benjamin
Zymler) e os Acórdãos 645/2003-Plenário (rel. Ministro Walton Alencar Rodrigues) e 814/2005-1ª
Câmara (relator Ministro Marcos Vilaça), proferido em processo de inspeção.
2.34. Apesar de não haver expressa previsão legal, a jurisprudência de mais de trinta anos vem
aceitando a inclusão da parcela “opção” (pagamento de uma fração da remuneração do cargo em
comissão ao servidor que opta pela remuneração do cargo efetivo) nos proventos do inativo que
implementou os requisitos do art.180 da Lei 1.711/1952 ou do art. 193 da Lei 8.112/1990. Nada
obstante, não é possível o pagamento da parcela “opção” – quando prevista em lei – com a
vantagem dos “quintos”, ex vi do disposto no § 2º do art. 193 da Lei 8.112/1990.
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2.35. Mas não é só: a EC 20/1998 impõe que os proventos da inatividade sejam calculados com
base na remuneração do cargo efetivo e que não a superem no momento da concessão da
aposentadoria. Assim, todos os servidores que não implementaram as condições para a aposentação
até 15/12/1998 (véspera da vigência da EC 20/1998) não fazem jus à percepção de FC ou da parcela
“opção” (se existente na estrutura remuneratória) nos proventos de aposentadoria.
2.37. Ademais, a aposentadoria deve observar as regras vigentes no momento da
implementação de todos os requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário, motivo
pelo qual não é possível entender que o servidor tenha algum direito adquirido a determinada
vantagem paga na aposentadoria até que lhe seja assegurado o próprio direito à inativação.
2.38. Portanto, sob o ponto de vista legal, o cumprimento das exigências do art. 193 da Lei
8.112/1990, por si só, é irrelevante e não produz consequências jurídicas caso não tenham sido
atendidos os requisitos para a constituição da situação jurídica na qual a vantagem é devida: a
aposentadoria.
2.39. É nesse sentido o disposto no art. 7º da Lei 9.624/1998 (grifos acrescidos):
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 (grifos acrescidos).

2.40. Assim, os servidores que não se encontravam em condições de se aposentar quando da
revogação do art. 193 do Regime Jurídico Único (até 18/1/1995) não podem se beneficiar dessa
vantagem.
2.41. De mais a mais, a jurisprudência apregoa que 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” (Acórdão 5.919/2019-1ª Câmara, de relatoria do
ministro Benjamin Zymler, entre outros).
Dos fundamentos para o julgamento pela ilegalidade da presente aposentadoria
2.42. Pois bem. Analisando-se o ato de aposentadoria da recorrente (peça 2), podem-se extrair
as seguintes informações: a recorrente conta com 38 anos e 26 dias de tempo de serviço, sendo que a
vigência do ato é a partir de 28/11/2016. Assim, só veio a adquirir o direito à aposentação após a
vigência da EC 20/1998.
2.43. Destarte, a presente concessão é ilegal porque:
a) houve violação à regra constitucional, introduzida pela Emenda Constitucional
20/1998, que limita o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo;
b) a jurisprudência apregoa que 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.
ADMISSIBILIDADE
3.
Reitera-se o exame de admissibilidade realizado pelo Sar/Serur (peça 14), que opinou pelo
conhecimento do recurso, nos termos do artigo 48 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 285 e 286,
parágrafo único, do RI/TCU, suspendendo-se os efeitos dos itens 9.1, 9.3, 9.3.1 e 9.3.3 do Acórdão
9.761/2020-TCU-1ª Câmara. O Excelentíssimo Senhor Ministro Walton Alencar Rodrigues, mediante
despacho de peça 16, concordou com esta unidade técnica.
EXAME DE MÉRITO
5.
Delimitação
5.1. Constitui objeto do presente recurso definir se:
c) houve a incidência do prazo decadencial de cinco anos para a Administração anular ato de
concessão de aposentadoria.
d) a recorrente faz jus a pagamentos de quintos de exercícios de função posteriores a 8/4/1998;
6.
Da decadência
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6.1. A recorrente aduz ter se operado a decadência, com base nos seguintes argumentos:
6.2. Na situação em tela, houve mera mudança de posicionamento do TCU. Por conta disso, o
entendimento prevalente, de que a aposentadoria é ato complexo e que o prazo decadencial para sua
revisão só tem início após o registro na Corte de Contas, não se aplicaria à situação em exame.
6.3. Aduz que o objetivo e o fundamento da mencionada interpretação seria proteger a missão
constitucional do TCU que poderia ficar comprometida caso o prazo fosse considerado de modo
diverso. Por outro lado, no presente caso, não existiria um entendimento adotado por outro órgão ao
qual se procura garantir ao TCU o direito de rever, mas apenas mudança interpretativa do próprio
TCU. Por isso, defende que o prazo decadencial passe a contar a partir do ato de concessão da
aposentadoria pelo órgão de origem.
Análise:
6.4. Sobre a decadência do direito de a Administração rever os seus próprios atos e o exercício
do controle externo por parte deste Tribunal, impende mencionar que o Supremo Tribunal Federal já
se pronunciou acerca da não incidência da decadência administrativa, em face da inaplicabilidade do
art. 54 da Lei 9.784/1999, aos processos por meio dos quais o TCU exerce sua competência
constitucional de controle externo, prevista no inciso III do art. 71 da Constituição Federal, consoante
entabulado no MS 24.859, verbis:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PENSÃO. T.C.U.: JULGAMENTO DA
LEGALIDADE: CONTRADITÓRIO. PENSÃO: DEPENDÊNCIA ECONÔMICA.
I.
- O Tribunal de Contas, no julgamento da legalidade de concessão de aposentadoria ou pensão,
exercita o controle externo que lhe atribui a Constituição Federal, art. 71, III, no qual não está jungindo a um
processo contraditório ou contestatório. Precedentes do STF.
II.
- Inaplicabilidade, no caso, da decadência do art. 54 da Lei 9.784/99.
III. - Concessão da pensão julgada ilegal pelo TCU, por isso que, à data do óbito do instituidor, a
impetrante não era sua dependente econômica. IV. – MS indeferido. (grifos acrescidos)

5.5. Ainda, com essa mesma orientação, vem à balha manifestação do Ministro Marco Aurélio,
ao apreciar o MS 27.966:
Quanto ao prazo previsto no artigo 54 da Lei nº 9.784/99, relativamente à revisão de atos
administrativos, os pronunciamentos desta Corte são reiterados no sentido de não ser aplicável a ato complexo
como é o da aposentadoria, vale dizer, fica afastado quando se faz em jogo a atuação do Tribunal de Contas da
União, iniludivelmente também administrativa, apreciando o cálculo dos proventos da aposentadoria para
homologá-la ou não - precedentes: Mandados de Segurança nº 24.997-8/DF, 25.090-9/DF e 25.192-1/DF,
relatados pelo Ministro Eros Grau, com acórdãos publicados no Diário da Justiça de 1º de abril de 2005 - os
concernentes aos dois primeiros - e 6 de maio de 2005, respectivamente.

5.6. Nesse sentir, o TCU editou a Súmula 278, que estipulou o seguinte:
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.

5.7. Pacificando de vez o tema, o STF fixou a seguinte tese de repercussão geral (tema 445), no
bojo no RE 636.553, de relatoria do Min. Gilmar Mendes:
Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão
sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria,
reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. (grifos inseridos)

5.8. Nessa ordem de ideias, o argumento apresentado não merece ser acolhido, uma vez que o
processo foi enviado ao TCU em 10/12/2015 (peça 3, p.1), menos de cinco anos antes da decisão
recorrida.
6.
Do suposto direito ao recebimento dos quintos incorporados
6.1 O recorrente advoga a manutenção do pagamento dos quintos de exercícios de função
após o advento da Lei 9.624/1998 com base nas seguintes alegações:
6.2. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos embargos de declaração do RE
638.11/CE, modulou os efeitos da decisão que havia declarado a ilegalidade das incorporações de

1277
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

quintos/décimos, acolhendo os aclaratórios, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a
cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em
julgado.
6.3. No presente caso, tanto o relatório quanto o voto do Acórdão proferido fundaram-se em
premissa errada, qual seja, de que o pagamento da parcela “quintos” do interessado seria amparado
em decisão administrativa, situação essa que não condiz com a realidade, pois o servidor teve a
parcela “quintos” incorporada aos seus vencimentos com base em decisão judicial transitada em julgado
nos autos da ação coletiva n° 0019005-16.2005.4.01.3800, que tramitou perante a 18ª VF da Seção
Judiciária de Minas Gerais.
6. 4 Assim, pugna que seja aplicado o entendimento dos Embargos de Declaração do RE
638.11/CE (STF) para reconhecer como indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos
percebidos pelo recorrente.
Análise:
6.5 Convém, de pronto, transcrever excerto do voto condutor do Acórdão recorrido que trata
da irregularidade em relação aos quintos:
10. No campo “discriminação dos tempos em funções comissionadas” (peça 2), consta que o Sr. Hélio
das Chagas Faria ocupou funções comissionadas em períodos após a data de 8/4/1998, cujas parcelas foram
incorporadas aos seus proventos.
11. Assim, deve ser determinado ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG que emita novo ato,
com a supressão da parcela “opção” e com a adequação da parcela referente aos “quintos” à modulação
acima referenciada. (Grifos inseridos)

6.6 Tal entendimento foi fixado com base nas informações disponíveis à época, segundo as
quais a referida concessão teria ocorrido em virtude tão somente de decisão administrativa.
6.7 Ocorre que a recorrente alega haver decisão judicial transitada em julgado (processo
originário nº 2004.34.00.048423-0, ajuizado na 7ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais
favorável à incorporação dos quintos.
6.8 Nesse sentido, caso fosse comprovado o trânsito em julgado, poderia ser necessário
modificar a decisão recorrida nesse ponto.
6.9 Contudo, entende-se que essa providência não se faz necessária, uma vez que o Acórdão
recorrido foi claro ao determinar o seguinte:
9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG que:
9.3.1. em razão da incorporação indevida da parcela “opção”, suspenda todo e qualquer pagamento
concernente ao ato impugnado, adequando a parcela referente à incorporação de quintos do interessado,
conforme modulado pelo STF no âmbito do RE 638.115, comunicando ao Tribunal as providências adotadas,
nos termos dos arts. 262, caput, do RI/TCU, e 8º, caput, da Resolução TCU 206/2007; (grifos inseridos)

6.10. Dessa forma, embora o voto tenha mencionado a irregularidade no pagamento de tal
vantagem, baseando-se no fato, ora questionado, de que não havia decisão judicial transitada em
julgado; a parte dispositiva do acórdão apenas orientou o órgão de origem a seguir o entendimento
mais recente do STF, momento no qual se deverá avaliar se a decisão transitada em julgado,
mencionada pelo recorrente, satisfaz o decidido no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115/CE.
6.11. Assim, em decorrência do teor determinação contida no item 9.3.1 da decisão recorrida,
entende-se que não há necessidade de reforma do acórdão a quo.
CONCLUSÃO
7.
Da análise de mérito, conclui-se que neste processo não houve a incidência do prazo
decadencial de cinco anos para a Administração anular ato de concessão de aposentadoria. Além
disso, não há que se falar em necessidade de reforma do acórdão a quo em razão da determinação
relativa à incorporação de quintos.
7.1. Por conseguinte, deve-se negar provimento ao presente recurso.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
8.
Ante o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo-se, com
fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992:
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a) conhecer do recurso interposto, para, 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.

VOTO
Trata-se de pedido de reexame interposto por Hélio das Chagas Faria, ex-servidor do Tribunal
Regional do Trabalho da 3ª Região/MG em face do Acórdão 9761/2020-TCU-1ª Câmara, relator E.
Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
A deliberação recorrida considerou ilegal e negou registro ao ato de concessão inicial de
aposentadoria de Hélio das Chagas Faria em razão de pagamento irregular da vantagem “opção”, em
contrariedade ao disposto no artigo 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela
Emenda Constitucional 20/1998.
Na mesma assentada, foi determinado ao órgão de origem, além da supressão pagamento da
vantagem “opção”, a adequação da parcela referente à incorporação de quintos à modulação dos
efeitos da decisão proferida pelo STF, no julgamento do RE 638.115.
Inconformado com o Acórdão 9761/2020-TCU-1ª Câmara, Hélio das Chagas Faria argui
decadência do direito de a União rever o ato de concessão de aposentadoria, com base no artigo 54 da
Lei 9.784/1999.
Alega que o pagamento da vantagem “opção” teve por base entendimento exarado no Acórdão
2076/2005-TCU-Plenário, relator E. Ministro Valmir Campelo, já na vigência da Emenda
Constitucional 19/1998.
Sustenta a legalidade do pagamento de incorporação de quintos de funções comissionadas
exercidas no período entre 8/4/1998 a 4/9/2001, a qual estaria amparada em decisão judicial transitada
em julgado.
Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso.
A Secretaria de Recursos e o Ministério Público junto ao TCU manifestam-se pelo conhecimento
e negativa do apelo recursal.
Feita essa apresentação, decido.
Conheço do pedido de reexame, satisfeitos os requisitos de admissibilidade estabelecidos no
artigo 48 da Lei 8.443/1992.
Afasto a preliminar de decadência, uma vez que, nos termos do Enunciado 278 da Súmula de
Jurisprudência do TCU, 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.
Em recente decisão proferida no julgamento do RE 636.553, relator E. Ministro Gilmar Mendes,
o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese geral:
Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de
Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial
de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.
(grifei)
No caso concreto, o julgamento do ato de concessão de aposentadoria ocorreu há menos de 5
anos da data de seu envio a este Tribunal, ocorrida em 30/1/2017, estando, assim, de acordo com a
orientação firmada pelo STF na decisão proferida no RE 636.553.
Quanto ao mérito, aquiesço aos pareceres da Unidade Técnica e do Ministério Público junto ao
TCU, cujas razões, desde já, incorporo ao meu voto.
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Nenhum reparo a fazer em relação à manutenção da ilegalidade do ato concessão quanto ao
pagamento irregular da parcela “opção”. De acordo com o voto que balizou o acórdão recorrido, o
pagamento da vantagem “opção”, constante do ato de aposentadoria ora analisado, proporciona
sensível acréscimo aos respectivos proventos em relação à última remuneração contributiva do
beneficiário em atividade, resultando em ostensivo descumprimento ao disposto no art. 40, caput e §
2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
Trata-se de jurisprudência pacífica desta Corte de Contas, corroborada pelo entendimento
firmado por meio do Acórdão 1.599/2019-Plenário, abaixo transcrito, cujo teor tem fundamentado
inúmeras decisões semelhantes às questionadas no presente pedido de reexame:
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.
As alegações recursais no sentido de que a decisão recorrida teria infringido princípios e direitos
constitucionalmente garantidos não merecem prosperar.
O ato de aposentadoria deve observar as regras vigentes no momento da implementação de todos
os requisitos legais para sua concessão, não cabendo falar em direito adquirido a vantagem devida em
momento anterior à inativação.
A determinação no sentido da redução de proventos de aposentadoria, quando estes foram
calculados em desacordo com a Lei, não ofende o princípio da irredutibilidade de vencimentos, à
exemplo da decisão exarada pelo Plenário do STF, no MS 25.552 (Ata 17/2008, DJE 97, de
29/5/2008), da relatoria da E. Ministra Carmem Lúcia.
Em razão da precariedade do ato de aposentadoria, cujo aperfeiçoamento depende do seu
julgamento e registro pelo TCU, consoante previsto no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, a
decisão atacada não padece do suposto desrespeito ao princípio da segurança jurídica.
Conforme mencionado, o ato de aposentadoria apenas se consolida com o seu registro, após a
apreciação pelo TCU, o que não ocorreu nestes autos. Ademais, nos termos do art. 260, § 2º, do
Regimento Interno do TCU, ainda que houvesse sido determinado o registro do ato, a respectiva
decisão não faria coisa julgada administrativa e poderia ser revista de ofício pelo TCU no prazo de
cinco anos, observado o contraditório e a ampla defesa.
De qualquer modo, no que toca ao argumento de que o Acórdão 1.599/2019-Plenário teria
desconstituído o entendimento objeto do Acórdão 2.076/2005-Plenário, mais uma vez, não assiste
razão ao recorrente.
Mediante o subitem 9.3.1 do Acórdão 2.076/2005-Plenário, esta Corte de Contas deliberou no
sentido de que “é assegurada 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”.
O alegado novo entendimento desta Corte de Contas, objeto do Acórdão 1.599/2019-TCUPlenário, por sua vez, fundamentou-se na regra estabelecida na Emenda Constitucional 20, de
15/12/1998, de que os proventos de aposentadoria não poderiam ser superiores à remuneração do
cargo efetivo no qual se deu a inativação, cujos efeitos não foram objeto das análises que ensejaram
Acórdão 2.076/2005-Plenário.
Os dois acórdãos tratam, portanto, de matérias diversas e são apreciados de forma conjunta nos
processos de aposentadoria submetidos à apreciação do TCU, restando assente a legalidade do
pagamento da “opção” aos que cumulativamente atendem aos requisitos definidos nos Acórdãos
2.076/2005 e 1.599/2019, ambos do Plenário, os quais têm por fundamento normas de origem legal e
constitucional.
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De qualquer modo, ainda que tais decisões fossem conflitantes, há de se ter em conta que o
entendimento firmado em procedimento administrativo submetido à apreciação do TCU, estranho ao
ato de aposentadoria ora analisado, jamais poderia ser impeditivo à observância do mandamento
constitucional objeto de seu art. 40, § 2º, inserido por meio da Emenda Constitucional 20/1998.
Nessa direção, rememoro a decisão exarada pelo Plenário do STF, no MS 26.196, de Relatoria
do Ministro Ayres Brito (Ata 1/2011, DJE 20, de 18/11/2010), no sentido de que “ O que regula os
proventos da inatividade é a lei (e não sua interpretação) vigente ao tempo em que o servidor
preencheu os requisitos para a respectiva aposentadoria (Súmula 359/STF). Somente a lei pode
conceder vantagens a servidores públicos(...)”.
Naquela assentada, a Suprema Corte deixou assente, também, que “Inexiste direito adquirido
com fundamento em antiga e superada interpretação da lei”, bem assim afastou o princípio da
segurança em caso semelhante ao ora apreciado, em que o registro do ato não foi autorizado pelo TCU
e a antiga jurisprudência não havia sido aplicada em relação ao impetrante.
Portanto, em relação ao pagamento de opção, não há de prosperar o apelo recursal.
Outro ponto verificado no ato de concessão de aposentadoria refere-se ao pagamento de
incorporação de quintos de função comissionada exercida após 8/4/1998, conforme se verifica no
mapa de função da ficha concessória (peça 2).
De fato, desde a sessão ordinária de 19/3/2015, nos autos do RE 638115, relator E. Ministro
Gilmar Mendes, em tema de repercussão geral (395), o STF considerava que ofendia “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, cessada a ultratividade das incorporações em qualquer hipótese”. Na
ocasião, o STF, modulando os efeitos da referida decisão, desobrigou a devolução dos valores
recebidos de boa-fé pelos servidores até a data do referido julgado.
Ocorre que, na sessão ordinária de 18/12/2019, em embargos de declaração, opostos por
representantes de servidores dos três poderes, o mesmo STF revisitou a matéria tratada e, embora
tenha reafirmado a ilegalidade dos pagamentos de quintos ora analisados, optou por determinar a
continuidade dos que tenham por fundamento decisão judicial transitada em julgado, modulando, mais
uma vez, os efeitos da decisão embargada, para manter, até a sua integral absorção por reajustes
futuros, o pagamento dos que continuavam recebendo o benefício, seja por força de decisão
administrativa, seja de decisão judicial, mesmo sem trânsito em julgado.
Desta forma, a recente decisão da Suprema Corte de dezembro de 2019, ainda que não vincule o
julgamento dos atos de pessoal a cargo do controle externo, altera, de forma decisiva e radical, com
repercussão geral, todo o entendimento deste Tribunal, em relação à ilegalidade do pagamento dos
quintos e às naturais consequências que se deviam extrair do ato irregular, autorizando a continuidade
do pagamento, mesmo em face de sua reconhecida ilegalidade.
No caso concreto, o relatório que acompanhou deliberação a quo partiu da premissa de que a
vantagem havia sido amparada por ato administrativo. No entanto, a decisão recorrida determinou ao
órgão de origem, apenas, a adequação do pagamento à modulação de efeitos estabelecida pela decisão
proferida pelo STF no julgamento do RE 638.115/CE.
Em sua defesa, o recorrente afirma que o pagamento da referida parcela está escudada em
sentença judicial transitada em julgado, exarada nos autos do ação coletiva 001900516.2005.4.01.3800, processo 2005.38.00.019196-3, movida pela Associação dos Servidores do
Tribunal do Trabalho da 3ª Região contra a União, tramitada na 18ª Vara de Belo Horizonte da Seção
Judiciária de Minas Gerais.
Em consulta ao sítio da Justiça Federal, verifica-se que, efetivamente, o Tribunal Regional
Federal da 1ª Região confirmou a condenação da União, em primeira instância, a efetuar a
incorporação aos proventos dos substituídos das parcelas de quintos a que eventualmente façam jus, de
8/4/1998 a 4/9/2001, data em que passaram a constituir parcela nominalmente identificada (VPNI), nos
termos da Medida Provisória 2.225-45/2001. O trânsito em julgado da sentença ocorreu em 17/4/2018.
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Feita essa observação, restaria saber se o recorrente teria sido efetivamente alcançado decisão
judicial transitada em julgado por ter sido representado em juízo pela entidade de classe, na condição
de substituta processual. Não há tal comprovação nos autos.
Em todo caso, a determinação do TCU recorrida é neutra e não impõe prejuízo ao apelante.
Apenas ordena ao órgão de origem adequar o pagamento da parcela referente à incorporação de
quintos à modulação dos efeitos da decisão proferida no julgamento do RE 638.115. Assim, caso o
interessado comprove, perante o órgão de origem, ter sido beneficiado pela sentença transitada em
julgado por integrar a associação de classe, à época da sentença, poderá ser mantida a continuidade do
pagamento da vantagem, sem a sua transformação em VPNI e sem a posterior absorção por futuros
reajustes de cargos e salários.
Assim, nego provimento ao pedido de reexame em relação a esse ponto.
Feitas essas considerações, voto por que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 5392/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 008.565/2020-1.
2. Grupo I – Classe de Assunto I: Pedido de Reexame em Aposentadoria.
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes:
3.1. Interessado: Hélio das Chagas Faria (370.334.926-34)
3.2. Recorrente: Helio das Chagas Faria (370.334.926-34).
4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva.
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade
de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: Tiago Cardoso Penna (83.514/OAB-MG); Rafaela N. de O. Fantini
(176.685/OAB-MG).
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Hélio das
Chagas Faria contra o Acórdão 9761/2020-TCU-1ª Câmara;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira
Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1999, em:
9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento.;
9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª
Região/MG.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5392-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues
(Relator) e Jorge Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.
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(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

BENJAMIN ZYMLER
na Presidência

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral

GRUPO I – CLASSE I – Primeira Câmara
TC 008.577/2020-0
Natureza: Pedido de Reexame em Aposentadoria.
Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG
Interessado: Maria Angélica da Rocha Couto Gomes (428.981.106-04)
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 E NEGATIVA DE
REGISTRO. PEDIDO DE REEXAME. CONHECIMENTO. ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA
ALTERAR A DELIBERAÇÃO RECORRIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. CIÊNCIA.
RELATÓRIO
Adoto, como relatório, instrução elaborada pela Secretaria de Recursos, cuja proposta foi
endossada pelo Ministério Público junto ao TCU:
INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de pedido de reexame interposto por Maria Angélica da Rocha Couto Gomes
(CPF 428.981.106-04), ex-servidor(a) do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região
(TRT-3) [peça 12], contra o Acórdão 7642/2020–TCU–1ª Câmara (Rel. Min. VITAL DO
RÊGO), prolatado na sessão de 14/7/2020.
1.1. A deliberação recorrida apresenta o seguinte teor (grifou-se):
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG em favor da ex-servidora Maria Angélica da Rocha Couto
Gomes;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei
8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria, emitido em favor de Maria Angélica da
Rocha Couto Gomes (428.981.106-04), 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 3ª Região/MG do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da
Jurisprudência do TCU;
9.2. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG, 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,
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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. oriente à inativa que ela poderá optar por receber a parcela decorrente da incorporação de
quintos consoante as seguintes possibilidades:
9.2.2.1. na configuração 5/5 de FC-5, sendo que, nesse caso, a parcela de quintos incorporada com
amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001 (1/5 de FC-5), será transformada em
“Parcela Compensatória” a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE
638.115/CE;
9.2.2.2. considerando a incorporação de 4/5 de FC-5 + 1/5 de FC-3, sendo que, nesse caso, a parcela
resultante, que poderá ser requerida a qualquer tempo, não se submete a absorções futuras;
9.2.3. após a opção da interessada por uma das possibilidades listadas no subitem 9.2.2, emita novo ato
de aposentadoria, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o ao TCU, no prazo de trinta dias,
consoante os arts. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3º, da Instrução Normativa TCU 78/2018;
9.2.4. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente
da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a
respectiva notificação, caso o recurso não seja provido;
9.2.5. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos
comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação.

HISTÓRICO
2.
O voto revisor do e. Ministro Benjamin Zymler, por ocasião da apreciação do TC
027.914/2013-5 (Acórdão 2988/2018–TCU–Plenário, Sessão de 12/12/2018), veiculou didático
histórico sobre a cognominada parcela “opção”, o qual será apresentado abaixo como base para
melhor compreensão da matéria (ajustes de forma, supressões e adições).
Da vantagem “opção”
2.1. Em síntese, a vantagem conhecida como “opção” constituía uma fração variável,
conforme definido em lei, da remuneração do cargo em comissão/função de confiança.
2.2. Era um direito conferido ao servidor ocupante de cargo efetivo, que assumia cargo em
comissão ou função de confiança, de continuar a ser remunerado com base em seu cargo efetivo, mas
com acréscimo decorrente do exercício do novo cargo/função.
2.3. A vantagem tinha por objetivo conferir estímulo financeiro para que o servidor efetivo
ocupasse cargo em comissão cuja remuneração fosse inferior à do cargo efetivo.
2.4. Aparentemente, o primeiro normativo que tratou da matéria foi a Lei 4.345/1964, que
assim dispôs (grifei):
Art. 1º As tabelas de vencimentos dos cargos efetivos e em comissão, referidas no art.1º da Lei nº 4.242,
de 17 de julho de 1963, ficam substituídas pelas seguintes:
.................................................................................................................................................
§ 2º Ao funcionário nomeado para o exercício de cargo em comissão é facultado optar pelo vencimento
do símbolo, previsto na tabela b constante dêste artigo, ou pela percepção do vencimento e demais vantagens
de seu cargo efetivo acrescido de gratificação fixa, correspondente a 20% (vinte por cento) do valor do símbolo
do cargo em comissão respectivo.

2.5. Igual disciplina foi mantida pelo Decreto-Lei 1.445/1976 (que tratava da remuneração dos
servidores civis do Poder Executivo, dentre outros). Segundo o art. 3º, a vantagem correspondia a
20% do vencimento do Grupo Direção e Assessoramento Superiores (DAS).
2.6. A legislação foi sendo alterada ao longo do tempo, de modo que não só o percentual foi
alterado como também foram acrescidas outras vantagens/gratificações ao “optante” pela
remuneração do cargo efetivo.
2.7. O Decreto-Lei 2.270/1985, por exemplo, permitiu a inclusão da vantagem “representação
mensal” no cálculo da vantagem “opção”. O Decreto-Lei 2.365/1987 (art. 10) elevou o percentual
para 50% e a Lei 7.706/1988 (art. 4º), para 55%.
2.8. A Lei 8.538/1992 alterou a composição da parcela “opção”, que foi acrescida de 55% da
gratificação GADF (Gratificação de Atividade por Desempenho de Função), criada pela Lei
Delegada 13/1992.
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2.9. Assim, quando da edição da Lei 8.538/1992, a “opção” passou a ser: 55% do vencimento
do DAS + 55% da GADF + representação mensal.
2.10. A Lei 8.911/1994 disciplinou o cálculo da opção para os servidores do Poder Executivo,
além de tratar do instituto da incorporação de “quintos”, previsto no art. 62 da Lei 8.112/1990. À
guisa de clareza, transcrevo o citado dispositivo:
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.”

2.11. A remuneração dos cargos em comissão prevista na Lei 8.911/1994 e que servia de base
de cálculo para a vantagem “opção” continuou a ser composta de vencimento básico, GADF e
representação mensal.
2.12. As alterações no cálculo da vantagem “opção” continuaram ao longo do tempo. Cito, por
exemplo, a Lei 9.030/1995, que estabeleceu que a vantagem equivaleria a 25% da remuneração total
do cargo ou função, para os DAS 4 a 6 (art. 2º), que passou a ser paga em rubrica única (sem GADF
ou representação mensal). Também previu o pagamento de uma parcela variável, equivalente à
diferença entre a remuneração efetiva e a remuneração do cargo em comissão.
2.13. Já a Lei 11.526/2007, alterada pela Lei 12.094/2009, fixou a “opção” como 60% da
remuneração do cargo em comissão.
2.14. No âmbito do Poder Judiciário, a Lei 9.421/1996 estabeleceu que a “opção” equivaleria a
70% do vencimento básico da função de confiança.
2.15. Importante registrar que algumas funções – geralmente as de menor valor e ocupadas
exclusivamente pelos servidores efetivos – são pagas em valor integral, juntamente com a
remuneração do cargo efetivo.
2.16. São as chamadas funções gratificadas ou funções de representação (vide parágrafo único
do art. 2º da Lei 8.911/1994). Diversamente dos cargos em comissão, que exigem o afastamento do
servidor de seu cargo efetivo, as funções gratificadas não constituem cargo à parte. São apenas
gratificações pagas aos servidores efetivos em razão da assunção de maiores responsabilidades.
2.17. Nesses casos, o servidor não recebe a “opção” – já que não tem entre o que optar –, mas,
sim, o valor da função gratificada, juntamente com a remuneração de seu cargo efetivo.
2.18. As vantagens decorrentes do exercício de cargo em comissão/função de confiança e
função gratificada são de natureza pro labore faciendo, assim como adicionais pagos em razão das
condições específicas de trabalho (insalubridade, trabalho noturno etc.). Ou seja, são de natureza
transitória, uma vez que o servidor somente a elas faz jus quando no exercício do cargo ou função.
2.19. Uma vez que a aposentadoria ocorre no cargo efetivo e os proventos guardam relação
com esse cargo, não há como imaginar que vantagens associadas ao cargo em comissão possam
compor os proventos de aposentadoria, salvo autorização legal. Isso em virtude do princípio da
legalidade. De fato, não se pode relegar ao oblívio a lição de Hely Lopes Meirelles:
Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular
é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei
para o particular significa “pode fazer assim”; para o administrador público significa “deve fazer assim” (in
Direito Administrativo Brasileiro, 33ª ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2007, p. 87-88).

2.20. A Lei 8.112/1990 disciplinou a matéria nos seguintes termos:
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
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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 (grifos acrescidos).

2.21. É sobremodo importante ressaltar que o direito de opção, que consta no § 2º supra, diz
respeito à opção entre as vantagens dos quintos, da prevista no art. 193 e do art. 192 – e não à
parcela vulgarmente chamada de “opção”.
2.22. A composição dos proventos deferidos ao servidor que optava por se aposentar na forma
do caput dependia do tipo de cargo ou função ocupada.
2.23. Se ex-ocupante de cargo em comissão, os proventos equivaleriam à remuneração desse
cargo. Se ocupante de função gratificada, que é vinculada ao exercício de cargo efetivo, os proventos
do servidor seriam compostos pela remuneração do cargo efetivo acrescida da gratificação de função.
Isso porque, no último caso, não se trata de um cargo autônomo, com estrutura remuneratória
própria, mas de uma mera gratificação paga ao servidor efetivo.
2.24. Veja-se que esse dispositivo legal não mencionava expressamente a possibilidade de
deferir ao inativo, que preencheu seus requisitos, a parcela da retribuição dos cargos em
comissão/função de confiança, conhecida como “opção”, nada obstante ressalve, em seu §2º, o
“direito de opção”.
2.25. O § 2º do art. 193 da Lei 8.112/1990 apenas autorizava que o servidor optasse por se
aposentar na forma do caput ou carreasse para os proventos de aposentadoria (calculados com base
na remuneração do cargo efetivo) as vantagens previstas nos arts. 62 e 192 da Lei 8.112/1990.
2.26. Nessa ordem de ideias, poder-se-ia argumentar que não existe amparo legal para o
pagamento da “opção” para os inativos, uma vez que a Lei 8.112/1990 não menciona expressamente
essa possibilidade.
2.27. Contudo, seria também possível extrair diretamente do caput, mediante interpretação
extensiva, a autorização para o pagamento da parcela “opção” ao inativo. Se o dispositivo conferia
ao ex-ocupante de cargo em comissão o direito de ter seus proventos calculados com base na
remuneração desse cargo, não seria desarrazoado conferir a esse servidor o direito de acrescer a seus
proventos de cargo efetivo a parcela “opção”. Desse modo, estar-se-ia conferindo ao ex-ocupante do
cargo em comissão tratamento semelhante ao do servidor investido em função gratificada.
2.28. Isso porque, em muitos casos, a remuneração do cargo em comissão era inferior à do
cargo efetivo. Consequentemente, muitos desses servidores não se beneficiariam do art. 193 da Lei
8.112/1990, ao contrário daqueles que ocuparam função gratificada.
2.29. Todavia, essa interpretação não se coaduna com o pagamento de “quintos”, dada a
vedação contida no § 2º do art. 193 da Lei 8.112/1990.
2.30. A razão da vedação de acumulação das vantagens era claramente evitar o bis in idem nos
proventos de inatividade, haja vista que a finalidade do pagamento das vantagens era uma só:
assegurar estabilidade financeira na inatividade ao servidor que assumiu maiores responsabilidades
quando na atividade.
2.31. Não invalida esse raciocínio o fato de que era possível pagar, na atividade, a vantagem
dos “quintos” cumulativamente com a gratificação de função ou com a “opção”. Isso é uma distorção
do instituto dos “quintos”, pois, em vez de assegurar a estabilidade financeira àquele que se afastasse
do cargo ou função, acabava por elevar a remuneração do cargo efetivo ainda quando no exercício
do cargo em comissão ou função. Entretanto, isso era prevista em lei, o que não ocorre no caso da
inatividade.
2.32. Quando o servidor é necessariamente remunerado com base no cargo efetivo e recebe
uma gratificação fixada em lei, deve-se observar a vedação de pagamento cumulativo da gratificação
de função com as vantagens previstas nos arts. 62 (“quintos”/”décimos”) e 192 da Lei 8.112/1990.
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Nesse sentido, cito, dentre inúmeros outros, a Decisão 47/2001-Plenário (rel. Ministro Benjamin
Zymler) e os Acórdãos 645/2003-Plenário (rel. Ministro Walton Alencar Rodrigues) e 814/2005-1ª
Câmara (relator Ministro Marcos Vilaça), proferido em processo de inspeção.
2.33. Apesar de não haver expressa previsão legal, a jurisprudência de mais de trinta anos vem
aceitando a inclusão da parcela “opção” (pagamento de uma fração da remuneração do cargo em
comissão ao servidor que opta pela remuneração do cargo efetivo) nos proventos do inativo que
implementou os requisitos do art.180 da Lei 1.711/1952 ou do art. 193 da Lei 8.112/1990. Nada
obstante, não é possível o pagamento da parcela “opção” – quando prevista em lei – com a vantagem
dos “quintos”, ex vi do disposto no § 2º do art. 193 da Lei 8.112/1990.
2.34. Mas não é só: a EC 20/1998 impõe que os proventos da inatividade sejam calculados com
base na remuneração do cargo efetivo e que não a superem no momento da concessão da
aposentadoria. Assim, todos os servidores que não implementaram as condições para a aposentação
até 15/12/1998 (véspera da vigência da EC 20/1998) não fazem jus à percepção de FC ou da parcela
“opção” (se existente na estrutura remuneratória) nos proventos de aposentadoria.
2.35. Ademais, a aposentadoria deve observar as regras vigentes no momento da
implementação de todos os requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário, motivo
pelo qual não é possível entender que o servidor tenha algum direito adquirido a determinada
vantagem paga na aposentadoria até que lhe seja assegurado o próprio direito à inativação.
2.36. Portanto, sob o ponto de vista legal, o cumprimento das exigências do art. 193 da Lei
8.112/1990, por si só, é irrelevante e não produz consequências jurídicas caso não tenham sido
atendidos os requisitos para a constituição da situação jurídica na qual a vantagem é devida: a
aposentadoria.
2.37. É nesse sentido o disposto no art. 7º da Lei 9.624/1998 (grifos acrescidos):
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 (grifos acrescidos).

2.38. Assim, os servidores que não se encontravam em condições de se aposentar quando da
revogação do art. 193 do Regime Jurídico Único (até 18/1/1995) não podem se beneficiar dessa
vantagem.
2.39. Ademais, é entendimento assente ser “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” (Acórdão 5.919/2019-1ª Câmara, de relatoria do ministro
Benjamin Zymler, entre outros).
Dos fundamentos para o julgamento pela ilegalidade da presente aposentadoria
2.40. Do ato de aposentadoria em questão, podem-se extrair as seguintes informações (peça 2):
o(a) beneficiário(a) conta com 32 anos, 4 meses e 3 dias de tempo de serviço; a vigência do ato é a
partir de 28/12/2016. Assim, só veio a adquirir o direito à aposentação após a vigência da EC
20/1998;
2.41. A presente concessão foi considerada ilegal porque:
a) houve violação à regra constitucional, introduzida pela Emenda Constitucional
20/1998, que limita o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo;
b) a jurisprudência apregoa ser 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.
ADMISSIBILIDADE
3.
O recurso foi conhecido pelo relator sorteado, r. Ministro Walton Alencar Rodrigues,
“suspendendo-se os efeitos dos itens 9.1, 9.2, 9.2.1, 9.2.2 (e subitens) e 9.2.3” do Acórdão recorrido
(peça 15).
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EXAME DE MÉRITO
Delimitação
4.
Constitui objeto da presente instrução definir se:
e)
houve ou não ofensa à Emenda Constitucional 20/1998;
f)
houve ou não a incidência da contribuição previdenciária sobre os pagamentos que
originaram a parcela “opção”;
g)
houve ou não violação aos princípios da segurança jurídica e da isonomia;
h)
houve ou não violação ao direito adquirido;
i)
os efeitos do acórdão recorrido devem ou não ser modulados (irretroatividade de nova
interpretação);
Da ofensa à Emenda Constitucional 20/1998
5.
A impugnação recursal sustenta não ter havido violação à Emenda Constitucional (EC)
20/1998, com base em argumentos cuja essência pode ser assim sumariada:
5.1. Alega que, nos termos da legislação em vigor (Lei 8.852/1994, art. 1°, inciso III),
integraria a remuneração do servidor ocupante de cargo efetivo a retribuição pelo exercício de
função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de natureza
especial, prevista no art. 62 da Lei 8.112/1990.
5.2. Segundo alega, o pagamento na aposentadoria da parcela denominada "opção" aos
servidores públicos que, até a data de 18 de janeiro de 1995, tenham satisfeito os pressupostos
temporais estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/1990, não violaria o § 2° do art. 40 da Constituição
Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998, porque a retribuição pelo
exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de
natureza especial, prevista no art. 62 da Lei 8.112/1990, integraria a remuneração do servidor
ocupante de cargo efetivo (inciso III do art. 1° da Lei 8.852/1994).
Análise:
5.3. A argumentação recursal não merece acolhimento quanto ao ponto.
5.4. O § 2° do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda
Constitucional 20/1998 assim dispunha:
§ 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 (grifos acrescidos).

5.5. O art. 41 da Lei 8.112/1990 dispõe:
Art. 41. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias
permanentes estabelecidas em lei.

5.6. As vantagens decorrentes do exercício de cargo em comissão/função de confiança e
função gratificada são de natureza pro labore faciendo. É dizer: são de natureza transitória, uma vez
que o servidor somente a elas faz jus quando no exercício do cargo ou função.
5.7. Portanto, diferentemente do alegado, por ter natureza transitória, não permanente, a
parcela cognominada “opção” não integra a remuneração dos servidores públicos federais.
5.8. Quanto ao conceito de remuneração previsto na Lei 8.852/1994, trata-se de definição
obrigatoriamente aplicável tão somente à específica matéria regrada por aquele próprio diploma,
como expresso em seu art. 1º:
Art. 1º Para os efeitos desta Lei, a retribuição pecuniária devida na administração pública direta,
indireta e fundacional de qualquer dos Poderes da União compreende:
(...)
III - como remuneração, a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter individual e demais
vantagens, nestas compreendidas as relativas à natureza ou ao local de trabalho e a prevista no art. 62 da Lei
nº 8.112, de 1990, ou outra paga sob o mesmo fundamento, sendo excluídas:
(...)

5.9. Assim, conclui-se ter havido violação ao § 2° do art. 40 da Constituição Federal, com a
redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
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Da incidência da contribuição previdenciária sobre os pagamentos que originaram a parcela
“opção”
6.
Alegação recursal aduz que o TCU somente teria decidido pela não incidência da
contribuição social sobre a retribuição pelo exercício de função comissionada na sessão de
29/8/2001, ao apreciar representação formulada por unidade técnica da própria Corte de
Fiscalização, que deu origem ao Processo 006.153/1999-2 (Decisão 683/2001–TCU–Plenário).
Novamente alude ao texto da EC 20/1998 em conjunto com a Lei 8.852/1994 (art. 1º, III) e ao art. 193
da Lei 8.112/1990.
Análise:
6.1. O recurso não merece êxito quanto ao ponto. Sobre a questão, convém observar as
judiciosas considerações do e. Ministro Benjamin Zymler, por ocasião da apreciação do TC
001.928/2019-8 (Acórdão 5.919/2019–TCU–1ª Câmara, Sessão de 23/7/2019):
9. (...) As parcelas remuneratórias decorrentes do exercício das funções comissionadas deixaram de
constituir base de incidência para a contribuição previdenciária desde 16/12/1998, motivo pelo qual também
não podem integrar os proventos de aposentadoria.
10. Nessa linha, a própria legislação editada após a EC 20/1998 não previa a incidência de contribuição
previdenciária sobre as funções de confiança e assemelhados, como se depreende do art. 1º da Lei 9.783,
publicada em 28/1/1999, na sequência da aprovação da EC 20/1998 (grifos acrescidos):
“Art. 1o A contribuição social do servidor público civil, ativo e inativo, e dos pensionistas dos três
Poderes da União, para a manutenção do regime de previdência social dos seus servidores, será de onze por
cento, incidente sobre a totalidade da remuneração de contribuição, do provento ou da pensão. (Vide Lei nº
10.887, de 2004) Vide ADIN 2010, de 1999
Parágrafo único. Entende-se como remuneração de contribuição o vencimento do cargo efetivo,
acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual, ou
quaisquer vantagens, inclusive as relativas à natureza ou ao local de trabalho, ou outra paga sob o mesmo
fundamento, excluídas: (...)”
11. Essa matéria foi objeto da Decisão 683/2001-Plenário, prolatada em 29/8/2001, na qual o Tribunal,
acolhendo a dissidência capitaneada pelo Ministro Ubiratan Aguiar, firmou o seguinte entendimento:
“O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Redator, DECIDE conhecer da Representação
formulada pela então Divisão de Pagamento - Dipag/Serec/Segedam e, tendo em vista o disposto nos arts. 40, §
12, 201, § 11, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98, firmar o
entendimento de que a retribuição pelo exercício de função comissionada não constitui parcela integrante da
remuneração sobre a qual incide a contribuição social do servidor público civil ativo, a partir da vigência da
Emenda Constitucional nº 20/98.”
12. Contra essa decisão foi interposto pedido de reexame pelo Subprocurador-Geral Ubaldo Alves
Caldas, que não foi conhecido (Decisão 1077/2001-Plenário).

6.2. Reafirma-se que referidas considerações são pertinentes, razão por que merece ser
rejeitado o argumento apresentado pelo recorrente.
Dos princípios da segurança jurídica e da isonomia
7.
A impugnação recursal aduz que estaria havendo violação aos princípios da segurança
jurídica e da isonomia, com base nos argumentos adiante sintetizados.
7.1. Alega que a prerrogativa do TCU de alterar o seu posicionamento deveria encontrar
limite no princípio da segurança jurídica, também de hierarquia constitucional, pois os administrados
não poderiam estar indefinidamente sujeitos à instabilidade surgida a cada julgamento de registro de
ato de aposentadoria de servidor público, quando há alteração na composição do Colegiado, sob
pena de gerar descrédito para o a Corte de Contas e insegurança jurídica para o administrado.
7.2. Vindica que o TCU considere, também, os inúmeros atos de aposentadoria julgados e
registrados nos últimos quatorze anos, tidos como legais por essa Corte de Fiscalização, com base no
entendimento firmado por meio do Acórdão 2.076/2005–TCU–Plenário.
Análise:
7.3. Conforme anotado no histórico consignado em tópico anterior desta instrução, a
conclusão de que a presente concessão é ilegal deveu-se, unicamente, ao exame da legislação
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referente ao instituto da parcela vulgarmente conhecida como “opção”.
7.4. No que tange à jurisprudência superada deste Tribunal, observa-se que os julgadores
estão submetidos primeiramente à Constituição e à lei (fontes primárias do direito brasileiro), e
apenas indiretamente, à jurisprudência – alguns tipos de precedentes expressamente ditados pela lei.
Sobre o tema, ao comentar a crescente importância da jurisprudência no sistema jurídico brasileiro,
Cândido Rangel Dinamarco realça a necessidade de diferenciar a força vinculante entre os diversos
tipos de precedentes:
[...]. Mas ressalva-se que a jurisprudência dotada desse poder de impor não é toda e qualquer linha de
julgamentos, de qualquer tribunal [...]. Somente integram as fontes do direito os precedentes, decisões e linhas
jurisprudenciais indicados na lei, especialmente no art. 927 do Código de Processo Civil, os quais, pelo maior
peso sistemático de que são dotados, diferenciam-se dos demais e ganham essa eficácia de se projetarem em
julgamentos futuros. (DINAMARCO, Cândido R. et alter, Teoria Geral do Novo Processo Civil, São Paulo:
Malheiros, 2016, p. 43-44).

7.5. Caso se pretendesse trazer ao microssistema do processo administrativo de controle
externo a cargo do TCU a referida visada dirigida ao Poder Judiciário, mutatis mutandis, os
precedentes de elevada força vinculativa indicados expressamente pelo legislador encontrariam
algum paralelo apenas (i) nas respostas a consultas, (ii) nas súmulas e (iii) nos acórdãos proferidos
para resolver incidente de uniformização de jurisprudência (Lei 8.443/1992, art. 1º, XVII, § 2º , art. 3º
e RI/TCU, art. 85 e art. 91). As três hipóteses (em especial a primeira) inegavelmente constituem
pontos de amarração diferenciados de trilhas jurisprudenciais no âmbito do TCU, justamente por
serem tais deliberações forjadas a partir de discussão distanciada das peculiaridades de determinado
caso concreto, resultando comandos (ou teses) dotados de maior abstração e generalidade
(características próprias de atos normativos). Assim, seria razoável aceitar que, naquelas três
hipóteses, as decisões irradiem maior expectativa de estabilidade aos jurisdicionados do TCU.
Entretanto, quanto à matéria em debate (parcela “opção” em atos de aposentadoria), não se vê
precedente desta Corte de Contas com aquele “peso sistemático” especial.
7.6. Também ensina Paulo Nader:
É princípio assente na moderna hermenêutica jurídica que os juízes devem interpretar o Direito
evolutivamente, conciliando velhas fórmulas com as novas exigências históricas. Nesse trabalho de atualização,
em que a letra da lei permanece imutável e a sua compreensão é dinâmica e evolutiva, o juiz colabora
decisivamente para o aperfeiçoamento da ordem jurídica. Ele não cria o mandamento jurídico, mas apenas
adapta princípios e regras à realidade social. Mantém-se fiel, portanto, aos propósitos que nortearam a
elaboração das normas. [...] (NADER, Paulo. Introdução ao estudo do Direito; Rio de Janeiro: Forense, 2008,
p. 176).

7.7. Nessa linha, não se afigura heterodoxo que o TCU interprete o regramento da parcela
“opção” de acordo com as regras de hermenêutica, não se pautando exclusivamente por precedentes
jurisprudenciais de baixo grau de vinculação cujas teses são superadas em dado momento por
compreensão evolutiva das normas aplicáveis a determinados fatos. Nesse passo, não há que se falar
em violação ao princípio da isonomia.
7.8. Ademais, observa-se que a jurisprudência deste tribunal se inclinou e tem se sedimentado
claramente no sentido da irregularidade do pagamento da parcela opção juntamente com quintos,
conforme se extrai de centenas de julgados recentes desta Casa em sentido unívoco, trazendo-se, a
título meramente ilustrativo, os seguintes Acórdãos: 1.255/2020, Relator Marcos Bemquerer;
2.793/2019, Relatora Ana Arraes; e 2.646/2019, Relator Vital do Rêgo – todos do Plenário;
6.860/2020, Relator Benjamin Zymler; 6.696/2020, Relator Walton Alencar Rodrigues; e 6.674/2020,
Relator Weder de Oliveira – todos da 1ª Câmara; e 6.731/2020, Relator André de Carvalho;
6.574/2020, Relator Augusto Nardes; e 6.178/2020, Relator Raimundo Carreiro – todos da 2ª
Câmara.
7.9. Cumpre, ainda, observar a assentada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF)
no sentido de classificar como ato complexo a concessão de aposentadoria, reforma ou pensão, sendo
“necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas”, consoante os
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seguintes julgados (RE-636553, RMS-3881/SP, MS-19875/DF, RE-195861, MS-23665). A propósito
do tema, veja-se, dentre incontáveis outros, os seguintes precedentes recentes que bem ilustram e
reafirmam referido entendimento há muito sedimentado pelo STF (grifou-se):
[...]. ADMINISTRATIVO. [...]. NEGATIVA DE REGISTRO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES
PÚBLICOS. CONTROLE EXTERNO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE
DO ATO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. ART. 5º, XXXV, DA CF.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. [...]. 1. O ato de aposentação
configura ato complexo e a aposentadoria só se aperfeiçoa com o registro do Tribunal de Contas, que exerce
sua função constitucional de controle externo (art. 71 da CF). 2. A atuação do Poder Judiciário no controle do
ato administrativo só é permitida quanto tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no
mérito administrativo. Precedentes. 3. Não cabe, no âmbito do recurso extraordinário, corrigir eventual
injustiça da decisão dos Tribunais de Contas. 4. [...]. (RE 1222222 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN,
Segunda Turma, julgado em 29/6/2020, DJe 7/7/2020). [grifou-se]
AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.
NEGATIVA DE REGISTRO A ATO DE CONCESSÃO INICIAL DE APOSENTADORIA. VIOLAÇÃO AO
DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ILEGALIDADE.
INEXISTÊNCIA. [...]. VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À SEGURANÇA JURÍDICA. NÃO
CONFIGURADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS PELO
EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA ENTRE A EDIÇÃO DA LEI 9.624/1998 E A MEDIDA
PROVISÓRIA 2.225-48/2001. ILEGALIDADE. RE 638115. MODULAÇÃO DE EFEITOS SUPERVENIENTE.
NECESSIDADE DE PARCIAL REPARAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL. DEFERÊNCIA. CAPACIDADES INSTITUCIONAIS. ATRIBUIÇÕES TÉCNICAS
CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS À CORTE DE CONTAS. ART. 71 DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 1. In casu, o mandamus foi
impetrado contra Acórdãos emanados pela Primeira Câmara da Corte de Contas da União, os quais negaram
registro ao ato de concessão de aposentadoria do ora agravante, mercê de consignar indevida cumulação, nos
proventos, de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) com Gratificação de Atividade Externa
(GAE). 3. [...]. 4. Descabe acolher a alegação de ocorrência da decadência prevista no art. 54 da Lei
9.784/1999, máxime do firme entendimento desta Corte de que não se opera a decadência no período entre a
emanação de ato administrativo concessivo de aposentadoria e o julgamento de sua legalidade e de seu
registro pela Corte de Contas. Precedentes. 5. Devido à complexidade jurídica do ato administrativo
concessivo de aposentadoria, o seu aperfeiçoamento ocorre somente após apreciação pelo TCU. Por ser ainda
ato administrativo precário e pendente de aperfeiçoamento, descabe falar em violação da segurança jurídica,
do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Precedentes. 6. Inexiste violação ao princípio da irredutibilidade
de vencimentos quando a redução dos proventos incide sobre aposentadoria concedida em desacordo com a lei
ou com a Constituição. Precedentes. [...]. (MS 36869 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em
22/05/2020, DJe 17/6/2020). [grifou-se]

7.10. Sendo do tipo complexo o ato de aposentadoria, este 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 pelo Tribunal de Contas. Tal entendimento decorre do disposto
no inciso III do art. 71 da Constituição Federal, que atribui ao TCU o poder-dever de apreciar, para
fins de registro, a legalidade de referidos atos de pessoal.
7.11. Nessa perspectiva, impõe-se reconhecer que atos da espécie possuem natureza precária
enquanto reconhecidos apenas pela Administração concedente (primeira manifestação de vontade).
Ou seja, até que haja o efetivo julgamento pela legalidade e o consequente registro pelo TCU
(segunda manifestação de vontade necessária), seria impróprio falar em direito adquirido, ato
jurídico perfeito, proteção da confiança, ou em irredutibilidade dos proventos, tendo em vista a
ausência de aperfeiçoamento anterior e definitividade do ato jurídico (complexo).
7.12. No caso em apreço, não houve o respectivo registro em razão da constatação de
ilegalidade no ato, o que afasta, por si só, a presunção inicial (relativa) de legitimidade do ato
administrativo (manifestação de vontade do órgão de origem) que concedeu o benefício ao recorrente,
não havendo, assim, que se falar em violação da segurança jurídica, de proteção da confiança, de
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direito adquirido ou de razoabilidade.
7.13. A boa-fé do(a) beneficiário(a) foi considerada no Acórdão recorrido ao se dispensar a
devolução dos valores indevidamente recebidos.
7.14. Por fim, cumpre repisar que este Tribunal tem o poder-dever de apreciar, para fins de
registro, os atos de pensão civil na esfera federal, nos termos do art. 71 da Lei Maior. Esta
prerrogativa não pode ser infirmada pela sobreposição dos princípios da razoável duração do
processo e da eficiência na Administração Pública.
7.15. Ante o expresso regramento normativo (constitucional e legal) e a consolidada diretriz
jurisprudencial do STF, os argumentos recursais apresentados não merecem prosperar quanto ao
ponto.
Do direito adquirido
8.
A impugnação recursal invoca suposta violação ao direito adquirido.
8.1. Sustenta que o Acórdão 1.599/2019–TCU–Plenário teria desconsiderado o princípio
constitucional do direito adquirido (CF/1988, art. 5º, XXXVI), pois a única exigência que fazia o art.
193 da Lei 8.112/1990 era o exercício de função comissionada por cinco anos continuados ou dez
intercalados. Segundo defende, a referida norma legal não exigia o tempo de serviço para
aposentadoria.
Análise:
8.2. A aposentadoria deve observar as regras vigentes no momento da implementação de todos
os requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário, motivo pelo qual não é possível
entender que o servidor tenha algum direito adquirido a determinada vantagem paga na
aposentadoria até que lhe seja assegurado o próprio direito à inativação.
8.3. Portanto, sob o prisma legal, o cumprimento das exigências do art. 193 da Lei 8.112/1990,
por si só, é irrelevante e não produz consequências jurídicas caso não tenham sido atendidos os
requisitos para a constituição da situação jurídica na qual a vantagem é devida: a aposentadoria.
8.4. É nesse sentido o disposto no art. 7º da Lei 9.624/1998 (grifos acrescidos):
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 (grifos acrescidos).

8.5. Ademais, reiteram-se aqui os fundamentos que sustentam o sólido entendimento do STF
firmado por meio de diversos precedentes referenciados em tópico anterior desta instrução, no sentido
de que o aperfeiçoamento do ato administrativo concessivo de aposentadoria (ato complexo) está
condicionado à apreciação pela regularidade e e respectivo registro pelo TCU (segunda manifestação
de vontade necessária). Assim, “por ser ainda ato administrativo precário e pendente de
aperfeiçoamento, descabe falar em violação da segurança jurídica, do direito adquirido e do ato
jurídico perfeito” (STF: MS 36869 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em
22/05/2020, DJe 17/6/2020). No mesmo sentido, dentre muitos outros precedentes do STF: RE636553, RMS-3881/SP, MS-19875/DF, RE-195861, MS-23665 e RE 1222222.
8.6. Ante o expresso regramento normativo e a fincada baliza jurisprudencial do STF, os
argumentos recursais apresentados não merecem prosperar quanto ao ponto.
Da modulação dos efeitos da decisão recorrida e da alegada irretroatividade de nova
interpretação administrativa
9.
A peça recursal defende necessidade de o Tribunal modular os efeitos do acórdão
recorrido, com base nos argumentos seguintes.
9.1. Alude à Lei 13.655/2018, que acresceu ao Decreto-Lei 4.657/1994 (LINDB) disposições
sobre segurança jurídica e eficiência na criação e na aplicação do direito público, dentre elas a
expressa no acrescido art. 23 daquele diploma.
9.2. Invoca o Decreto-Lei 200/1967, art. 103.
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9.3. Segundo sua interpretação, referidos dispositivos normativos não devem ser
desconsiderados por parte dessa Corte de Fiscalização, no caso de prevalecer a mudança de
entendimento estampada no Acórdão 1.599/2019–TCU–Plenário TCU, até para evitar que os
servidores já aposentados, que tenham satisfeito, até a data de 18 de janeiro de 1995, os pressupostos
temporais estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/1990 e que tinham assegurados a vantagem
decorrente da opção, prevista no art. 2° da Lei 8.911/1994, por decisão do próprio TCU (Acórdão
2.076/2005–TCU–Plenário), venham a sofrer uma redução abrupta em seus proventos de inatividade.
Realçam que o ato de aposentadoria em questão teria sido publicado (pela Administração
responsável) anteriormente a 12/12/2018, data da sessão em que foi prolatado o Acórdão 2988/2018TCU-Plenário.
Análise:
9.4. As alegações recursais não merecem prosperar quanto ao ponto. Reiteram-se neste ponto
os fundamentos da análise desenvolvida em tópicos anteriores quanto à segurança jurídica e o direito
adquirido por guardarem relação direta com a modulação de efeitos.
9.5. No caso em reexame, conforme sedimentado entendimento do STF antes anotado, o ato de
concessão de aposentadoria pela Administração a que estava vinculado o interessado, embora
produza efeitos, permanece precário, haja vista não ter se consumado o respectivo registro pelo TCU
(ato complexo) em razão da identificação de ilegalidade, o que afasta a presunção de legitimidade do
ato administrativo que concedeu o benefício ao recorrente (CF, art, 71, III). Não havendo relação
jurídica consolidada, não seria próprio falar em desconstituição abrupta pelo TCU, o que desidrata a
argumentação que defende necessidade de modulação dos efeitos da decisão combatida.
9.6. A título ilustrativo, seria útil mencionar que o TCU, apreciando a mesma questão quanto a
servidores de seus próprios quadros, empreendeu modulação de efeitos exclusivamente para os atos já
registrados (julgados legais) por esta Corte de Contas, preservando a relação jurídica madura em
razão de o ato administrativo complexo já estar aperfeiçoado (Acórdão 2.988/2018–TCU–Plenário,
subitem 9.3):
9.3. determinar à Secretaria-Geral de Administração que transforme em vantagem pessoal, passível de
absorção pelos reajustes específicos concedidos às carreiras a que pertencem os servidores deste Tribunal, a
retribuição parcial da função comissionada (“opção”) paga a inativos e pensionistas cujos proventos são
calculados com base na remuneração do servidor ativo e cujos atos concessórios já tenham sido objeto de
registro.

9.7. Demais disso, não se examina norma de conteúdo indeterminado, conforme previsto no
art. 23 da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro (Decreto-lei 4.657/1942, redação dada pela Lei
13.655/2018).
9.8. No que tange à Lei 9.784/1999 (art. 2º, parágrafo único, XIII) e à LINDB (art. 24), que
visam vedar aplicação retroativa de nova interpretação, convém observar que normas especiais (legal
e regulamentar) regem o processo administrativo de controle externo a cargo do TCU (Lei 8.443/1992
e Regimento Interno/TCU). Assim, outras normas de caráter geral, a exemplo da Lei 9.784/1999 e da
LINDB, incidem apenas para preencher eventuais lacunas e devem ser aplicadas naquilo que for
compatível com o regramento especial.
9.9. Nesse ponto, é preciso observar o teor do art. 260, § 2º, do Regimento Interno/TCU, cuja
força normativa se ergue a partir de expressa autorização legislativa (Lei 8.443/1992, art. 3º c/c art.
39, § 1º):
Art. 260. [...]
§ 2º O acórdão que considerar legal o ato e determinar o seu registro não faz coisa julgada
administrativa e poderá ser revisto de ofício pelo Tribunal, com a oitiva do Ministério Público e do beneficiário
do ato, dentro do prazo de cinco anos da apreciação, se verificado que o ato viola a ordem jurídica, ou a
qualquer tempo, no caso de comprovada má-fé.

9.10. Em tal quadro, o argumento de que teria havido violação ao princípio da vedação de
aplicação retroativa de nova interpretação se esmaece por três razões principais:
i) não há direito adquirido à exegese;

1293
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

ii) não houve o registro do ato de aposentadoria do interessado, de tal arte a não se aplicar a
máxima de que a “modificação posterior de jurisprudência não alcançaria as situações consolidadas
à luz de critério interpretativo anterior”. Isto porque poder-se-ia falar em situação consolidada
apenas quando o ato de concessão recebe o registro do TCU, por ser ato complexo;
iii) o acórdão que julgar legal o ato de aposentadoria e determinar o seu registro não faz coisa
julgada administrativa, nos termos do § 2º do art. 260 do Regimento Interno deste Tribunal.
9.11. Ante o contexto e os elementos fáticos do caso concreto, não emergem fundamentos
sólidos para acatar os argumentos apresentados pelo(a) recorrente.
CONCLUSÃO
10. Das análises anteriores, ante os elementos constantes dos autos até o momento, as
disposições normativas e diretrizes jurisprudenciais aplicáveis, conclui-se que:
a)
o ato em reexame ofendeu a Emenda Constitucional 20/1998;
b)
as parcelas remuneratórias decorrentes do exercício das funções comissionadas deixaram
de constituir base de incidência para a contribuição previdenciária desde 16/12/1998;
c)
não houve violação aos princípios da segurança jurídica e da isonomia;
d)
não houve violação ao direito adquirido;
e)
não houve aplicação retroativa indevida de nova interpretação e não se impõe
necessidade de o TCU modular os efeitos do acórdão recorrido.
10.1. Tais conclusões sustentam a proposta de negar provimento ao recurso em análise.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
11. Ante o exposto, submetem-se os autos às instâncias subsequentes, propondo-se:
a) conhecer do recurso interposto, para, no mérito, negar-lhe provimento;
c) 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.

VOTO
Trata-se de pedido de reexame interposto por Maria Angélica da Roca Couto, ex-servidora do
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG em face do Acórdão 7642/2020-TCU-1ª Câmara,
relator E. Ministro Vital do Rêgo.
A deliberação recorrida considerou ilegal e negou registro ao ato de concessão inicial de
aposentadoria em razão de pagamento irregular da vantagem “opção”, em contrariedade ao disposto no
artigo 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
20/1998.
Inconformada com o Acórdão 7642/2020-TCU-1ª Câmara, Maria Angélica da Roca Couto alega
inexistência de ofensa à Emenda Constitucional 20/1998, incidência da contribuição previdenciária
sobre os pagamentos que originaram a parcela “opção”, violação ao direito adquirido e aos princípios a
segurança jurídica e da isonomia, e defende a modulação dos efeitos da nova interpretação da matéria.
Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso.
A Secretaria de Recursos e o Ministério Público junto ao TCU manifestam-se pelo conhecimento
e negativa do apelo recursal.
Feita essa apresentação, decido.
Conheço do pedido de reexame, satisfeitos os requisitos de admissibilidade estabelecidos no
artigo 48 da Lei 8.443/1992.
Quanto ao mérito, aquiesço aos pareceres da Unidade Técnica e do Ministério Público junto ao
TCU, cujas razões, desde já, incorporo ao meu voto.
De acordo com o voto que balizou o acórdão recorrido, o pagamento da vantagem “opção”,
constante do ato de aposentadoria ora analisado, proporciona sensível acréscimo aos respectivos
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proventos em relação à última remuneração contributiva do beneficiário em atividade, resultando em
ostensivo descumprimento ao disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação
dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
Trata-se de jurisprudência pacífica desta Corte de Contas, corroborada pelo entendimento
firmado por meio do Acórdão 1.599/2019-Plenário, abaixo transcrito, cujo teor tem fundamentado
inúmeras decisões semelhantes às questionadas no presente pedido de reexame:
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.
Além disso, desde o advento da Emenda Constitucional 20/1998, a contribuição social não incide
sobre parcelas recebidas pelo exercício de cargo em comissão ou função de confiança, conforme
entendimento fixado na Decisão 683/2001-TCU-Plenário. Daí a impossibilidade de a parcela ser
carreada aos proventos de aposentadoria, pois sobre ela não havia mais contribuição desde muito antes
da aposentadoria aqui examinada, emitida em 28/12/2016.
As alegações recursais no sentido de que a decisão recorrida teria infringido princípios e direitos
constitucionalmente garantidos não merecem prosperar.
O ato de aposentadoria deve observar as regras vigentes no momento da implementação de todos
os requisitos legais para sua concessão, não cabendo falar em direito adquirido a vantagem devida em
momento anterior à inativação.
A determinação no sentido da redução de proventos de aposentadoria, quando estes foram
calculados em desacordo com a Lei, não ofende o princípio da irredutibilidade de vencimentos, à
exemplo da decisão exarada pelo Plenário do STF, no MS 25.552 (Ata 17/2008, DJE 97, de
29/5/2008), da relatoria da E. Ministra Carmem Lúcia.
Em razão da precariedade do ato de aposentadoria, cujo aperfeiçoamento depende do seu
julgamento e registro pelo TCU, consoante previsto no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, a
decisão atacada não padece do suposto desrespeito ao princípio da segurança jurídica.
Conforme mencionado, o ato de aposentadoria apenas se consolida com o seu registro, após a
apreciação pelo TCU, o que não ocorreu nestes autos. Ademais, nos termos do art. 260, § 2º, do
Regimento Interno do TCU, ainda que houvesse sido determinado o registro do ato, a respectiva
decisão não faria coisa julgada administrativa e poderia ser revista de ofício pelo TCU no prazo de
cinco anos, observado o contraditório e a ampla defesa.
De qualquer modo, no que toca ao argumento de que o Acórdão 1.599/2019-Plenário teria
desconstituído o entendimento objeto do Acórdão 2.076/2005-Plenário, mais uma vez, não assiste
razão à recorrente.
Mediante o subitem 9.3.1 do Acórdão 2.076/2005-Plenário, esta Corte de Contas deliberou no
sentido de que “é assegurada 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”.
O alegado novo entendimento desta Corte de Contas, objeto do Acórdão 1.599/2019-TCUPlenário, por sua vez, fundamentou-se na regra estabelecida na Emenda Constitucional 20, de
15/12/1998, de que os proventos de aposentadoria não poderiam ser superiores à remuneração do
cargo efetivo no qual se deu a inativação, cujos efeitos não foram objeto das análises que ensejaram
Acórdão 2.076/2005-Plenário.
Os dois acórdãos tratam, portanto, de matérias diversas e são apreciados de forma conjunta nos
processos de aposentadoria submetidos à apreciação do TCU, restando assente a legalidade do
pagamento da “opção” aos que cumulativamente atendem aos requisitos definidos nos Acórdãos
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2.076/2005 e 1.599/2019, ambos do Plenário, os quais têm por fundamento normas de origem legal e
constitucional.
De qualquer modo, ainda que tais decisões fossem conflitantes, há de se ter em conta que o
entendimento firmado em procedimento administrativo submetido à apreciação do TCU, estranho ao
ato de aposentadoria ora analisado, jamais poderia ser impeditivo à observância do mandamento
constitucional objeto de seu art. 40, § 2º, inserido por meio da Emenda Constitucional 20/1998.
Nessa direção, rememoro a decisão exarada pelo Plenário do STF, no MS 26.196, de Relatoria
do Ministro Ayres Brito (Ata 1/2011, DJE 20, de 18/11/2010), no sentido de que “ O que regula os
proventos da inatividade é a lei (e não sua interpretação) vigente ao tempo em que o servidor
preencheu os requisitos para a respectiva aposentadoria (Súmula 359/STF). Somente a lei pode
conceder vantagens a servidores públicos(...)”.
Naquela assentada, a Suprema Corte deixou assente, também, que “Inexiste direito adquirido
com fundamento em antiga e superada interpretação da lei”, bem assim afastou o princípio da
segurança em caso semelhante ao ora apreciado, em que o registro do ato não foi autorizado pelo TCU
e a antiga jurisprudência não havia sido aplicada em relação ao impetrante.
Portanto, nego provimento ao apelo recursal.
Feitas essas considerações, voto por que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.

ACÓRDÃO Nº 5393/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 008.577/2020-0.
2. Grupo I – Classe de Assunto I: Pedido de Reexame em Aposentadoria.
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes:
3.1. Interessado: Maria Angélica da Rocha Couto Gomes (428.981.106-04)
3.2. Recorrente: Maria Angélica da Rocha Couto Gomes (428.981.106-04).
4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região/MG.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade
de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Maria Angélica
da Rocha Couto Gomes contra o Acórdão 7642/2020-TCU-1ª Câmara;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira
Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1999, em:
9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento;
9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª
Região/MG.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5393-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
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13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues
(Relator) e Jorge Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

BENJAMIN ZYMLER
na Presidência

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral

GRUPO I – CLASSE I – Primeira Câmara
TC 008.608/2020-2
Natureza: Pedido de Reexame em Aposentadoria
Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região/BA
Interessado: Cibele de Fátima Campanha Lisboa (146.656.115-72)
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 E NEGATIVA DE
REGISTRO. PEDIDO DE REEXAME. CONHECIMENTO. ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA
ALTERAR A DELIBERAÇÃO RECORRIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. CIÊNCIA.
RELATÓRIO
Adoto, como relatório, instrução elaborada pela Secretaria de Recursos, cuja proposta foi
endossada pelo Ministério Público junto ao TCU:
INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de pedido de reexame (peça 12) interposto pela Sra. Cibele de Fátima Campanha
Lisboa, ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região/BA, contra o Acórdão 8767/2020
– TCU – 1ª Câmara (Peça 7), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro Bruno Dantas.
11.1. A deliberação recorrida apresenta o seguinte teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal
Regional do Trabalho da 5ª Região/BA,
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 Cibele de Fátima Campanha Lisboa, 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);

1297
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região/BA 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 deste acórdão 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 Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região/BA.

HISTÓRICO
O ato de aposentadoria da recorrente foi julgado ilegal, em virtude de constar a
incorporação da parcela vulgarmente conhecida como “opção” (vide ato de peça 2).
1.1. Sobre o instituto da “opção”, o Excelentíssimo Senhor Ministro Benjamin Zymler, por
ocasião da apreciação do TC 027.914/2013-5 (Acórdão 2.988/2018–TCU–Plenário, Sessão de
12/12/2018), elaborou em seu voto revisor, cujas razões foram integralmente acolhidas pela relatora,
ministra Ana Arraes, didático e esclarecedor histórico, o qual será apresentado abaixo, com alguns
ajustes de forma, supressões e adições.
Da vantagem “opção”
1.2. Em síntese, a vantagem conhecida como “opção” constituía uma fração variável,
conforme definido em lei, da remuneração do cargo em comissão/função de confiança.
2.3. Era um direito conferido ao servidor ocupante de cargo efetivo, que assumia cargo em
comissão ou função de confiança, de continuar a ser remunerado com base em seu cargo efetivo, mas
com acréscimo decorrente do exercício do novo cargo/função.
2.4. A vantagem tinha por objetivo conferir estímulo financeiro para que o servidor efetivo
ocupasse cargo em comissão cuja remuneração fosse inferior à do cargo efetivo.
2.5. Aparentemente, o primeiro normativo que tratou da matéria foi a Lei 4.345/1964, que
assim dispôs (grifei):
1.

Art. 1º As tabelas de vencimentos dos cargos efetivos e em comissão, referidas no art.1º da Lei nº 4.242,
de 17 de julho de 1963, ficam substituídas pelas seguintes:
.................................................................................................................................................
§ 2º Ao funcionário nomeado para o exercício de cargo em comissão é facultado optar pelo vencimento
do símbolo, previsto na tabela b constante dêste artigo, ou pela percepção do vencimento e demais vantagens
de seu cargo efetivo acrescido de gratificação fixa, correspondente a 20% (vinte por cento) do valor do símbolo
do cargo em comissão respectivo.

2.6. Igual disciplina foi mantida pelo Decreto-Lei 1.445/1976 (que tratava da remuneração dos
servidores civis do Poder Executivo, dentre outros). Segundo o art. 3º, a vantagem correspondia a
20% do vencimento do Grupo Direção e Assessoramento Superiores (DAS).
2.7. A legislação foi sendo alterada ao longo do tempo, de modo que não só o percentual foi
alterado como também foram acrescidas outras vantagens/gratificações ao “optante” pela
remuneração do cargo efetivo.
2.8. O Decreto-Lei 2.270/1985, por exemplo, permitiu a inclusão da vantagem “representação
mensal” no cálculo da vantagem “opção”. O Decreto-Lei 2.365/1987 (art. 10) elevou o percentual
para 50% e a Lei 7.706/1988 (art. 4º), para 55%.
2.9. A Lei 8.538/1992 alterou a composição da parcela “opção”, que foi acrescida de 55% da
gratificação GADF (Gratificação de Atividade por Desempenho de Função), criada pela Lei
Delegada 13/1992.
2.10. Assim, quando da edição da Lei 8.538/1992, a “opção” passou a ser: 55% do vencimento
do DAS + 55% da GADF + representação mensal.
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2.11. A Lei 8.911/1994 disciplinou o cálculo da opção para os servidores do Poder Executivo,
além de tratar do instituto da incorporação de “quintos”, previsto no art. 62 da Lei 8.112/1990. À
guisa de clareza, transcrevo o citado dispositivo:
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.”

2.12. A remuneração dos cargos em comissão prevista na Lei 8.911/1994 e que servia de base
de cálculo para a vantagem “opção” continuou a ser composta de vencimento básico, GADF e
representação mensal.
2.13. As alterações no cálculo da vantagem “opção” continuaram ao longo do tempo. Cito, por
exemplo, a Lei 9.030/1995, que estabeleceu que a vantagem equivaleria a 25% da remuneração total
do cargo ou função, para os DAS 4 a 6 (art. 2º), que passou a ser paga em rubrica única (sem GADF
ou representação mensal). Também previu o pagamento de uma parcela variável, equivalente à
diferença entre a remuneração efetiva e a remuneração do cargo em comissão.
2.14. Já a Lei 11.526/2007, alterada pela Lei 12.094/2009, fixou a “opção” como 60% da
remuneração do cargo em comissão.
2.15. No âmbito do Poder Judiciário, a Lei 9.421/1996 estabeleceu que a “opção” equivaleria a
70% do vencimento básico da função de confiança.
2.16. Importante registrar que algumas funções – geralmente as de menor valor e ocupadas
exclusivamente pelos servidores efetivos – são pagas em valor integral, juntamente com a
remuneração do cargo efetivo.
2.17. São as chamadas funções gratificadas ou funções de representação (vide parágrafo único
do art. 2º da Lei 8.911/1994). Diversamente dos cargos em comissão, que exigem o afastamento do
servidor de seu cargo efetivo, as funções gratificadas não constituem cargo à parte. São apenas
gratificações pagas aos servidores efetivos em razão da assunção de maiores responsabilidades.
2.18. Nesses casos, o servidor não recebe a “opção” – já que não tem entre o que optar –, mas,
sim, o valor da função gratificada, juntamente com a remuneração de seu cargo efetivo.
2.19. As vantagens decorrentes do exercício de cargo em comissão/função de confiança e
função gratificada são de natureza pro labore faciendo, assim como adicionais pagos em razão das
condições específicas de trabalho (insalubridade, trabalho noturno etc.). Ou seja, são de natureza
transitória, uma vez que o servidor somente a elas faz jus quando no exercício do cargo ou função.
2.20. Uma vez que a aposentadoria ocorre no cargo efetivo e os proventos guardam relação
com esse cargo, não há como imaginar que vantagens associadas ao cargo em comissão possam
compor os proventos de aposentadoria, salvo autorização legal. Isso em virtude do princípio da
legalidade. De fato, não se pode relegar ao oblívio a lição de Hely Lopes Meirelles:
Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular
é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei
para o particular significa “pode fazer assim”; para o administrador público significa “deve fazer assim” (in
Direito Administrativo Brasileiro, 33ª ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2007, p. 87-88).

2.21 A Lei 8.112/1990 disciplinou a matéria nos seguintes termos:
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
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(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 (grifos acrescidos).

2.22. É sobremodo importante ressaltar que o direito de opção, que consta no § 2º supra, diz
respeito à opção entre as vantagens dos quintos, da prevista no art. 193 e do art. 192 – e não à
parcela vulgarmente chamada de “opção”.
2.23. A composição dos proventos deferidos ao servidor que optava por se aposentar na forma
do caput dependia do tipo de cargo ou função ocupada.
2.24. Se ex-ocupante de cargo em comissão, os proventos equivaleriam à remuneração desse
cargo. Se ocupante de função gratificada, que é vinculada ao exercício de cargo efetivo, os proventos
do servidor seriam compostos pela remuneração do cargo efetivo acrescida da gratificação de função.
Isso porque, no último caso, não se trata de um cargo autônomo, com estrutura remuneratória
própria, mas de uma mera gratificação paga ao servidor efetivo.
2.25. Veja-se que esse dispositivo legal não mencionava expressamente a possibilidade de
deferir ao inativo, que preencheu seus requisitos, a parcela da retribuição dos cargos em
comissão/função de confiança, conhecida como “opção”, nada obstante ressalve, em seu §2º, o
“direito de opção”.
2.26. O § 2º do art. 193 da Lei 8.112/1990 apenas autorizava que o servidor optasse por se
aposentar na forma do caput ou carreasse para os proventos de aposentadoria (calculados com base
na remuneração do cargo efetivo) as vantagens previstas nos arts. 62 e 192 da Lei 8.112/1990.
2.27. Nessa ordem de ideias, poder-se-ia argumentar que não existe amparo legal para o
pagamento da “opção” para os inativos, uma vez que a Lei 8.112/1990 não menciona expressamente
essa possibilidade.
2.28. Contudo, seria também possível extrair diretamente do caput, mediante interpretação
extensiva, a autorização para o pagamento da parcela “opção” ao inativo. Se o dispositivo conferia
ao ex-ocupante de cargo em comissão o direito de ter seus proventos calculados com base na
remuneração desse cargo, não seria desarrazoado conferir a esse servidor o direito de acrescer a seus
proventos de cargo efetivo a parcela “opção”. Desse modo, estar-se-ia conferindo ao ex-ocupante do
cargo em comissão tratamento semelhante ao do servidor investido em função gratificada.
2.29. Isso porque, em muitos casos, a remuneração do cargo em comissão era inferior à do
cargo efetivo. Consequentemente, muitos desses servidores não se beneficiariam do art. 193 da Lei
8.112/1990, ao contrário daqueles que ocuparam função gratificada.
2.30. Todavia, essa interpretação não se coaduna com o pagamento de “quintos”, dada a
vedação contida no § 2º do art. 193 da Lei 8.112/1990.
2.31. A razão da vedação de acumulação das vantagens era claramente evitar o bis in idem nos
proventos de inatividade, haja vista que a finalidade do pagamento das vantagens era uma só:
assegurar estabilidade financeira na inatividade ao servidor que assumiu maiores responsabilidades
quando na atividade.
2.32. Não invalida esse raciocínio o fato de que era possível pagar, na atividade, a vantagem
dos “quintos” cumulativamente com a gratificação de função ou com a “opção”. Isso é uma distorção
do instituto dos “quintos”, pois, em vez de assegurar a estabilidade financeira àquele que se afastasse
do cargo ou função, acabava por elevar a remuneração do cargo efetivo ainda quando no exercício
do cargo em comissão ou função. Entretanto, isso era prevista em lei, o que não ocorre no caso da
inatividade.
2.33. Quando o servidor é necessariamente remunerado com base no cargo efetivo e recebe
uma gratificação fixada em lei, deve-se observar a vedação de pagamento cumulativo da gratificação
de função com as vantagens previstas nos arts. 62 (“quintos”/”décimos”) e 192 da Lei 8.112/1990.
Nesse sentido, cito, dentre inúmeros outros, a Decisão 47/2001-Plenário (rel. Ministro Benjamin
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Zymler) e os Acórdãos 645/2003-Plenário (rel. Ministro Walton Alencar Rodrigues) e 814/2005-1ª
Câmara (relator Ministro Marcos Vilaça), proferido em processo de inspeção.
2.34. Apesar de não haver expressa previsão legal, a jurisprudência de mais de trinta anos vem
aceitando a inclusão da parcela “opção” (pagamento de uma fração da remuneração do cargo em
comissão ao servidor que opta pela remuneração do cargo efetivo) nos proventos do inativo que
implementou os requisitos do art.180 da Lei 1.711/1952 ou do art. 193 da Lei 8.112/1990. Nada
obstante, não é possível o pagamento da parcela “opção” – quando prevista em lei – com a
vantagem dos “quintos”, ex vi do disposto no § 2º do art. 193 da Lei 8.112/1990.
2.35. Mas não é só: a EC 20/1998 impõe que os proventos da inatividade sejam calculados com
base na remuneração do cargo efetivo e que não a superem no momento da concessão da
aposentadoria. Assim, todos os servidores que não implementaram as condições para a aposentação
até 15/12/1998 (véspera da vigência da EC 20/1998) não fazem jus à percepção de FC ou da parcela
“opção” (se existente na estrutura remuneratória) nos proventos de aposentadoria.
2.37. Ademais, a aposentadoria deve observar as regras vigentes no momento da
implementação de todos os requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário, motivo
pelo qual não é possível entender que o servidor tenha algum direito adquirido a determinada
vantagem paga na aposentadoria até que lhe seja assegurado o próprio direito à inativação.
2.38. Portanto, sob o ponto de vista legal, o cumprimento das exigências do art. 193 da Lei
8.112/1990, por si só, é irrelevante e não produz consequências jurídicas caso não tenham sido
atendidos os requisitos para a constituição da situação jurídica na qual a vantagem é devida: a
aposentadoria.
2.39. É nesse sentido o disposto no art. 7º da Lei 9.624/1998 (grifos acrescidos):
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 (grifos acrescidos).

2.40. Assim, os servidores que não se encontravam em condições de se aposentar quando da
revogação do art. 193 do Regime Jurídico Único (até 18/1/1995) não podem se beneficiar dessa
vantagem.
2.41. De mais a mais, a jurisprudência apregoa que 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” (Acórdão 5.919/2019-1ª Câmara, de relatoria do
ministro Benjamin Zymler, entre outros).
Dos fundamentos para o julgamento pela ilegalidade da presente aposentadoria
2.42. Pois bem. Analisando-se o ato de aposentadoria da recorrente (peça 2), podem-se extrair
as seguintes informações: a recorrente conta com 32 anos, 1 mês e 15 dias de tempo de serviço, sendo
que a vigência do ato é a partir de 20/2/2017, com fundamento na EC 47/2005. Assim, só veio a
adquirir o direito à aposentação após a vigência da EC 20/1998.
2.43. Destarte, a presente concessão é ilegal porque:
a) houve violação à regra constitucional, introduzida pela Emenda Constitucional
20/1998, que limita o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo;
b) a jurisprudência apregoa que 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.
ADMISSIBILIDADE
3.
Reitera-se o exame de admissibilidade realizado pelo Sar/Serur (peça 13), que opinou pelo
conhecimento do recurso, nos termos do artigo 48 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 285 e 286,
parágrafo único, do RI/TCU, suspendendo-se os efeitos dos itens 9.1, 9.3 e 9.3.1 do Acórdão
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8.767/2020-TCU-1ª Câmara, em relação à recorrente. O Excelentíssimo Senhor Ministro Walton
Alencar Rodrigues, mediante despacho de peça 18, concordou com esta unidade técnica.
EXAME DE MÉRITO
7.
Delimitação
Constitui objeto do presente recurso definir se:
j)
houve ofensa à EC 20/1998;
k)
houve a incidência da contribuição previdenciária sobre a opção até 28/1/1999;
l)
houve violação aos princípios da segurança jurídica e da isonomia;
m) houve violação ao direito adquirido;
n)
deve ser feita a modulação dos efeitos do acórdão recorrido.
8.
Da ofensa à EC 20/1998
8.1. Aduz-se que não teria havido violação à EC 20/1998, com base nos seguintes argumentos:
5.2. Nos termos da legislação em vigor (Lei n° 8.852/1994, art. 1°, inciso III), integra a
remuneração do servidor ocupante de cargo efetivo a retribuição pelo exercício de função de direção,
chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de natureza especial, prevista no art.
62 da Lei 8.112/1990.
5.3. Portanto, o pagamento na aposentadoria da parcela denominada "opção" aos servidores
públicos que tenham satisfeito, até a data de 18 de janeiro de 1995, os pressupostos temporais
estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/1990, não viola o § 2° do art. 40 da Constituição Federal, com
a redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998, porque a retribuição pelo exercício de função
de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de natureza especial,
prevista no art. 62 da Lei 8.112/1990, integra a remuneração do servidor ocupante de cargo efetivo,
nos termos do inciso III do art. 1° da Lei 8.852/1994.
Análise:
5.4. O art. 41 da Lei 8.112/1990 assim dispõe:
Art. 41. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias
permanentes estabelecidas em lei.
5.5. Ora, as vantagens decorrentes do exercício de cargo em comissão/função de confiança e

função gratificada são de natureza pro labore faciendo. É dizer: são de natureza transitória, uma vez
que o servidor somente a elas faz jus quando no exercício do cargo ou função.
5.6. Posta assim a questão, é de se inferir que, diferentemente do alegado pela recorrente, não
integra a remuneração dos servidores público federais a parcela vulgarmente chamada de “opção”,
por ter natureza transitória, e não permanente.
5.7. No que tange à definição de remuneração prevista na Lei 8.852/1994, é de se observar que
se aplica, tão somente, ao regramento da referida norma, conforme se pode depreender do disposto
em seu art. 1º:
Art. 1º Para os efeitos desta Lei, a retribuição pecuniária devida na administração pública direta,
indireta e fundacional de qualquer dos Poderes da União compreende:
(...)
III - como remuneração, a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter individual e demais
vantagens, nestas compreendidas as relativas à natureza ou ao local de trabalho e a prevista no art. 62 da Lei
nº 8.112, de 1990, ou outra paga sob o mesmo fundamento, sendo excluídas:
(...)

5.8. Assim, houve violação ao § 2° do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada
pela Emenda Constitucional 20/1998, que assim dispunha:
§ 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 (grifos acrescidos).

9.
Da incidência da contribuição previdenciária até 28/1/1999
6.1. A recorrente aduz que houve a devida contribuição da parcela de retribuição pelo
exercício de função comissionada até a entrada em vigor da Lei 9783/1999. Alega que os servidores
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públicos que tenham satisfeito, até a data de 18 de janeiro de 1995, os pressupostos temporais
estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/1990, contribuíram sobre a parcela de retribuição pelo
exercício de função comissionada durante todo o lapso de tempo estabelecido na norma. Além disso, o
TCU somente decidiu pela não incidência da contribuição social sobre a retribuição pelo exercício de
função comissionada na sessão de 29/08/2001, ao apreciar representação formulada por unidade
técnica da própria Corte de Fiscalização, que deu origem ao Processo 006.153/1999-2 (Decisão
683/2001–TCU–Plenário).
Análise:
6.2. Sobre essa questão, vem à baila as judiciosas considerações do Excelentíssimo Senhor
Ministro Benjamin Zymler, por ocasião da apreciação do TC 001.928/2019-8 (Acórdão 5.919/2019–
TCU–1ª Câmara, Sessão de 23/7/2019):
9. (...) As parcelas remuneratórias decorrentes do exercício das funções comissionadas deixaram de
constituir base de incidência para a contribuição previdenciária desde 16/12/1998, motivo pelo qual também
não podem integrar os proventos de aposentadoria.
10. Nessa linha, a própria legislação editada após a EC 20/1998 não previa a incidência de contribuição
previdenciária sobre as funções de confiança e assemelhados, como se depreende do art. 1º da Lei 9.783,
publicada em 28/1/1999, na sequência da aprovação da EC 20/1998 (grifos acrescidos):
“Art. 1o A contribuição social do servidor público civil, ativo e inativo, e dos pensionistas dos três
Poderes da União, para a manutenção do regime de previdência social dos seus servidores, será de onze por
cento, incidente sobre a totalidade da remuneração de contribuição, do provento ou da pensão. (Vide Lei nº
10.887, de 2004) Vide ADIN 2010, de 1999
Parágrafo único. Entende-se como remuneração de contribuição o vencimento do cargo efetivo,
acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual, ou
quaisquer vantagens, inclusive as relativas à natureza ou ao local de trabalho, ou outra paga sob o mesmo
fundamento, excluídas: (...)”
11. Essa matéria foi objeto da Decisão 683/2001-Plenário, prolatada em 29/8/2001, na qual o Tribunal,
acolhendo a dissidência capitaneada pelo Ministro Ubiratan Aguiar, firmou o seguinte entendimento:
“O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Redator, DECIDE conhecer da Representação
formulada pela então Divisão de Pagamento - Dipag/Serec/Segedam e, tendo em vista o disposto nos arts. 40, §
12, 201, § 11, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98, firmar o
entendimento de que a retribuição pelo exercício de função comissionada não constitui parcela integrante da
remuneração sobre a qual incide a contribuição social do servidor público civil ativo, a partir da vigência da
Emenda Constitucional nº 20/98.”
12. Contra essa decisão foi interposto pedido de reexame pelo Subprocurador-Geral Ubaldo Alves
Caldas, que não foi conhecido (Decisão 1077/2001-Plenário).

6.3. Em virtude dessas considerações, é de se rejeitar o argumento apresentado.
7. Da violação aos princípios da segurança jurídica e da isonomia
7.1. A recorrente aduz que houve violação aos princípios da segurança jurídica e da isonomia,
com base nos seguintes argumentos:
7.2. O direito do Tribunal de Contas da União de alterar o seu posicionamento deve encontrar
limite no princípio da segurança jurídica, também de hierarquia constitucional, pois os administrados
não podem ficar indefinidamente sujeitos à instabilidade surgida a cada julgamento de registro de ato
de aposentadoria de servidor público, quando há alteração na composição do Colegiado, sob pena de
gerar descrédito para o Tribunal de Fiscalização e insegurança jurídica para o administrado.
7.3. Na análise do presente pedido de reexame, a recorrente espera que o Tribunal de Contas
da União considere, também, os inúmeros atos de aposentadoria julgados e registrados nos últimos 14
(quatorze) anos, tidos como legais por essa Corte de Fiscalização, com base no entendimento firmado,
no longínquo dia 30/11/2005, no Acórdão 2.076/2005–TCU–Plenário.
Análise:
7.4. Conforme visto no histórico desta instrução, a conclusão de que a presente concessão é
ilegal deveu-se, unicamente, ao exame da legislação referente ao instituto da “opção”.
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7.5. No que tange à jurisprudência superada deste Tribunal, observa-se que os juízes são
independentes e somente se submetem à lei, e não à jurisprudência. Sobre o tema, traz-se à colação a
doutrina de Jorge Luiz Souto Maior e Valdete Souto Severo:
(...) o juiz tem o dever de se rebelar, de reagir, de não ceder, de reafirmar a sua independência, pois é
isto que a humanidade, que debruçou sobre o direito toda a regulação das relações de poder, espera dele. Um
juiz que, por conveniência, se curva ao entendimento de outros juízes, proferindo decisões contrárias à sua
convicção jurídica; que, por comodidade, aplica uma lei que fere a Constituição ou algum preceito dos direitos
humanos ou direitos fundamentais; que, por receio de qualquer natureza ou medo, acaba cumprindo uma
“ordem” ilegal; ou que, meramente, se abstém de “denunciar” as ameaças que sofra com relação à sua
independência; que não exerce com liberdade e responsabilidade as suas atribuições, deixa de ser digno da
função que exerce, perde, enfim, na essência, a designação de um autêntico magistrado e quem perde com isto
é toda a sociedade (in O Processo do Trabalho como instrumento do Direito do Trabalho e as ideias fora de
lugar do Novo CPC. São Paulo: LTr, 2015, p. 107-108)

7.6. Acrescente-se a doutrina de Mauro Schiavi:
Hodiernamente se exige uma postura mais ativa do Juiz para garantir os resultados práticos do
processo. A efetividade do processo depende não só de um Juiz imparcial e independente, mas, também, de um
magistrado mais ousado, comprometido com a justiça e com os resultados úteis do processo (in Manual de
Direito Processual do Trabalho, 4ª. Ed., São Paulo: LTr, 2011, p. 698).

7.7. Corroborando essas ideias, registra-se o conselho de Benedito Calheiros Bonfim:
A dócil submissão à jurisprudência estiola o espírito criador do advogado e do juiz. São os descontentes
e os inconformados os propulsores do progresso, raciocínio válido também no campo da ciência do Direito (in
Conselhos aos jovens advogados, 3ª Ed., Niterói, RJ: Impetus, 2012, p. 187).

7.8. De fato, a democracia se faz com respeito à diferença e com divergências. Assim, continua
Fábio Konder Comparato:
A independência funcional da magistratura, assim entendida, é uma garantia institucional do regime
democrático. O conceito institucional foi elaborado pela doutrina publicista alemã à época da República de
Weimar, para designar as fontes de organização dos Poderes Públicos, cuja função é assegurar o respeito aos
direitos subjetivos fundamentais, declarados na Constituição (grifos acrescidos) (apud Jorge Luiz Souto Maior
e Valdete Souto Severo, in O Processo do Trabalho como instrumento do Direito do Trabalho e as ideias fora
de lugar do Novo CPC. São Paulo: LTr, 2015, p. 114).

7.9. Observa-se que a submissão dos juízes somente à lei não é uma idiossincrasia do Direito
brasileiro, mas encontra ressonância na Alemanha, na Áustria, na Dinamarca, na Espanha, na
França, na Grécia, na Irlanda, na Itália e em Portugal, conforme pontuam Jorge Luiz Souto Maior e
Valdete Souto Severo:
Na Alemanha, há disposição expressa no sentido de que “os juízes são independentes e somente se
submetem à lei” (art. 97). Na Áustria, “Os juízes são independentes no exercício de suas funções judiciárias”
(art. 87). Na Dinamarca, “No exercício de suas funções os magistrados devem se conformar à lei” (art. 64). Na
Espanha, “A justiça emana do povo e ela é administrada em nome do rei por juízes e magistrados que
constituem o poder judiciário e são independentes, inamovíveis, responsáveis e submetidos exclusivamente ao
império da lei” (art. 117). Há também norma dispondo que “Toda pessoa tem o direito de obter a proteção
efetiva dos juízes e tribunais para exercer seus direitos e seus interesses legítimos, sem que em nenhum caso
esta proteção possa lhe ser recursada” (art. 24).
No mesmo pórtico, o ordenamento jurídico francês prevê: “O presidente da República é garante
da independência da autoridade judiciária. Ele é assistido pelo Conselho superior da magistratura. Uma lei
orgânica traz estatuto dos magistrados. Os magistrados de carreira são inamovíveis” (art. 64). Na Grécia, há
disposição no sentido de que: “A justiça é composta por tribunais constituídos de magistrados de carreira que
possuem independência funcional e pessoal” (art. 87-1) e de que “No exercício de suas funções, os magistrados
são submetidos somente à Constituição e às leis; eles não são, em nenhum caso, obrigados a se submeter a
disposições contrárias à Constituição”(art. 87-2). Na Irlanda, “Os juízes são independentes no exercício de
suas funções judiciárias e submetidos somente à presente Constituição e à lei (art. 35-2). Na Itália: “A justiça é
exercida em nome do povo. Os juízes se submetem apenas à lei” (art. 101). Em Portugal, “os juízes são
inamovíveis. Eles não poderão ser multados, suspensos, postos em disponibilidade ou exonerados de suas
funções fora dos casos previstos pela lei” (art. 218-1). E mais: “os juízes não podem ser tidos por responsáveis
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de suas decisões, salvo exceções consignadas na lei” (art. 218-2) (in O Processo do Trabalho como
instrumento do Direito do Trabalho e as ideias fora de lugar do Novo CPC. São Paulo: LTr, 2015, p.115).

7.10. Ante esses ponderosos argumentos, entende-se que este Tribunal deve interpretar o
regramento da “opção” de acordo com as regras de Hermenêutica, e não guiado por precedentes
jurisprudenciais oscilantes e superados, que não informam um norte seguro a ser seguido. Nesse
sentir, não há que se falar em violação ao princípio da isonomia.
7.11. Ademais, observa-se que a jurisprudência deste tribunal sedimentou-se no sentido da
irregularidade do pagamento da parcela opção juntamente com quintos, conforme se extrai de
centenas de julgados desta Casa, trazendo-se, a título meramente ilustrativo, os seguintes Acórdãos:
1.255/2020, Relator Marcos Bemquerer; 2.793/2019, Relatora Ana Arraes; e 2.646/2019, Relator
Vital do Rêgo – todos do Plenário; 6.860/2020, Relator Benjamin Zymler; 6.696/2020, Relator Walton
Alencar Rodrigues; e 6.674/2020, Relator Weder de Oliveira – todos da 1ª Câmara; e 6.731/2020,
Relator André de Carvalho; 6.574/2020, Relator Augusto Nardes; e 6.178/2020, Relator Raimundo
Carreiro – todos da 2ª Câmara.
7.12. Sobre o princípio da segurança jurídica, cabe lembrar que a sedimentada jurisprudência
da Suprema Corte é no sentido de classificar como ato complexo a concessão de aposentadoria,
reforma ou pensão, consoante os seguintes julgados (RMS 3881/SP, MS 19875/DF, RE 195861/ES e
MS 23665/DF).
7.13. Assim, sendo o ato de aposentadoria complexo, este 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. Tal entendimento decorre do disposto no
inciso III do art. 71 da Constituição Federal, que estabelece que compete ao Tribunal de Contas da
União apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão, assim como a concessão de
aposentadoria, reforma ou pensão.
7.14. Nessa perspectiva, impõe-se reconhecer que referido ato possui natureza precária, razão
pela qual, até que haja o efetivo julgamento e o consequente registro pela Corte de Contas, não há
que se falar em direito adquirido, ato jurídico perfeito, proteção da confiança, ou em irredutibilidade
dos proventos, tendo em vista a ausência de aperfeiçoamento e definitividade do ato.
7.15. A propósito do tema, colaciona-se entendimento esposado pela Corte Constitucional ao
decidir no âmbito do RE-195.861/ES:
APOSENTADORIA - ATO ADMINISTRATIVO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA – NATUREZA COISA JULGADA ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA. O ato de aposentadoria exsurge complexo, somente
se aperfeiçoando com o registro perante a Corte de Contas. Insubsistência da decisão judicial na qual
assentada, como óbice ao exame da legalidade, a coisa julgada administrativa. (grifos acrescidos)

7.16. No caso em apreço, não houve o respectivo registro em razão da constatação de
ilegalidade no ato, o que afasta, por si só, a presunção de legitimidade do ato administrativo que
concedeu o benefício à recorrente, não havendo, assim, que se falar em violação da segurança
jurídica, de proteção da confiança, de direito adquirido ou de razoabilidade.
7.17. Quanto à boa-fé da recorrente, tenha-se presente que já foi considerada ao se dispensar a
devolução dos valores indevidamente recebidos, nos termos do subitem 9.2 do acórdão recorrido.
7.18. É sobremodo importante ressaltar que este Tribunal tem o poder/dever de apreciar, para
fins de registro, os atos de pensão civil na esfera federal, nos termos do art. 71 da Lei Maior. Esta
prerrogativa não pode ser infirmada pela sobreposição dos princípios da razoável duração do
processo e da eficiência na Administração Pública.
7.19. Nesse sentir, é de se opinar pela rejeição dos argumentos apresentados.
8. Do direito adquirido
8.1. A recorrente aduz que houve violação ao direito adquirido, com base nos seguintes
argumentos:

1305
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

8.2. O Acórdão 1.599/2019–TCU–Plenário desconsidera o princípio constitucional do direito
adquirido, estabelecido no inciso XXXVI do art. 5° da Lei Maior, pois a única exigência que fazia o
art. 193 da Lei 8.112/1990 era o exercício de função comissionada por cinco anos continuados ou dez
interpolados. A referida norma legal não exigia o tempo de serviço para aposentadoria.
Análise:
8.3. A aposentadoria deve observar as regras vigentes no momento da implementação de todos
os requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário, motivo pelo qual não é possível
entender que o servidor tenha algum direito adquirido a determinada vantagem paga na
aposentadoria até que lhe seja assegurado o próprio direito à inativação.
8.4. Portanto, sob o ponto de vista legal, o cumprimento das exigências do art. 193 da Lei
8.112/1990, por si só, é irrelevante e não produz consequências jurídicas caso não tenham sido
atendidos os requisitos para a constituição da situação jurídica na qual a vantagem é devida: a
aposentadoria.
8.5. É nesse sentido o disposto no art. 7º da Lei 9.624/1998 (grifos acrescidos):
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 (grifos acrescidos).

8.6. Nessa ordem de ideias, opina-se pela rejeição dos argumentos apresentados.
9. Da modulação dos efeitos da decisão recorrida
9.1. A recorrente aduz que deveria haver a modulação dos efeitos do acórdão recorrido, com
base nos seguintes argumentos:
9.2. A Lei 13.655/2018 incluiu no Decreto-Lei 4.657/1994 (LINDB) disposições sobre
segurança jurídica e eficiência na criação e na aplicação do direito público, dentre elas a expressa no
acrescido art. 23, segundo o qual: "A decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer
interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou
novo condicionamento de direito, deverá prever regime de transição quando indispensável para que o
novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente
e sem prejuízo aos interesses gerais".
9.3. Por sua vez, o Decreto-Lei 200/1967 estabelece em seu art. 103 que: "Todo servidor que
estiver percebendo vencimento, salário ou provento superior ao fixado para o cargo nos planos de
classificação e remuneração, terá a diferença caracterizada como vantagem pessoal, nominalmente
identificável, a qual em nenhuma hipótese será aumentada, sendo absorvida progressivamente pelos
aumentos que vierem a ser realizados no vencimento, salário ou provento fixado para o cargo nos
mencionados planos".
9.4. Os referidos dispositivos normativos exigem aplicação e não devem ser desconsiderados
por parte dessa Corte de Fiscalização, no caso de prevalecer a mudança de entendimento estampada
no Acórdão 1.599/2019–TCU–Plenário TCU, até para evitar que os servidores já aposentados, que
tenham satisfeito, até a data de 18 de janeiro de 1995, os pressupostos temporais estabelecidos no art.
193 da Lei 8.112/1990 e que tinham assegurados a vantagem decorrente da opção, prevista no art. 2°
da Lei 8.911/1994, por decisão do próprio TCU (Acórdão 2.076/2005–TCU–Plenário), venham a
sofrer uma redução abrupta em seus proventos de inatividade.
9.5 Assim, nada impediria que fosse aplicada a modulação determinada pelo TCU no
julgamento da Representação 027.914/2013-5, na sessão de 12/12/2018, que deu origem ao Acórdão
2988/2018 – Plenário, quando tratou da possibilidade de pagamento a servidores aposentados do
TCU da vantagem decorrente da “opção”.
Análise:
9.5. A decisão paradigma acerca desta temática se deu no Acórdão 2.988/2018–TCU–Plenário
(anterior, portanto, ao Acórdão 1.599/2019–TCU–Plenário), quando se decidiu, ainda, que a
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modulação ali adotada abrangeria, tão somente, os atos já registrados por esta Corte de Contas,
conforme se depreende do seu subitem 9.3:
9.3. determinar à Secretaria-Geral de Administração que transforme em vantagem pessoal, passível de
absorção pelos reajustes específicos concedidos às carreiras a que pertencem os servidores deste Tribunal, a
retribuição parcial da função comissionada (“opção”) paga a inativos e pensionistas cujos proventos são
calculados com base na remuneração do servidor ativo e cujos atos concessórios já tenham sido objeto de
registro.

9.6. Ora, no caso em reexame, o ato administrativo é precário, vez que não houve o respectivo
registro em razão da constatação de ilegalidade, o que afasta, por si só, a presunção de legitimidade
do ato administrativo que concedeu o benefício à recorrente.
9.7. Demais disso, não se examina norma de conteúdo indeterminado, conforme previsto no
art. 1º da Lei 13.655/2018, que promoveu alteração na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro (art.
23 da LINDB – Decreto-lei 4.657/1942).
9.8. Em virtude dessas considerações, é de se rejeitar os argumentos apresentados.
CONCLUSÃO
10. Da análise de mérito, conclui-se que:
f)
o ato em reexame ofendeu a EC 20/1998;
g)
as parcelas remuneratórias decorrentes do exercício das funções comissionadas
deixaram de constituir base de incidência para a contribuição previdenciária desde 16/12/1998;
h)
não houve violação aos princípios da segurança jurídica e da isonomia;
i)
não houve violação ao direito adquirido;
j)
não deve ser feita a modulação dos efeitos do acórdão recorrido.
10.1. Por conseguinte, deve-se negar provimento ao presente recurso.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
11. Ante o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo-se, com
fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992:
a) conhecer do recurso interposto, para, 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.

VOTO
Trata-se de pedido de reexame interposto por Cibele de Fátima Campanha Lisboa, ex-servidora
do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região/BA em face do Acórdão 8767/2020-TCU-1ª Câmara,
relator E. Ministro Bruno Dantas.
A deliberação recorrida considerou ilegal e negou registro ao ato de concessão inicial de
aposentadoria em razão de pagamento irregular da vantagem “opção”, em contrariedade ao disposto no
artigo 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
20/1998.
Inconformada com o Acórdão 8767/2020-TCU-1ª Câmara, Cibele de Fátima Campanha Lisboa
alega inexistência de ofensa à Emenda Constitucional 20/1998, incidência da contribuição
previdenciária sobre os pagamentos que originaram a parcela “opção” até 28/1/1999, violação ao
direito adquirido e aos princípios a segurança jurídica e da isonomia, e defende a modulação dos
efeitos do acórdão recorrido.
Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso.
A Secretaria de Recursos e o Ministério Público junto ao TCU manifestam-se pelo conhecimento
e negativa do apelo recursal.
Feita essa apresentação, decido.
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Conheço do pedido de reexame, satisfeitos os requisitos de admissibilidade estabelecidos no
artigo 48 da Lei 8.443/1992.
Quanto ao mérito, aquiesço aos pareceres da Unidade Técnica e do Ministério Público junto ao
TCU, cujas razões, desde já, incorporo ao meu voto.
De acordo com o voto que balizou o acórdão recorrido, o pagamento da vantagem “opção”,
constante do ato de aposentadoria ora analisado, proporciona sensível acréscimo aos respectivos
proventos em relação à última remuneração contributiva do beneficiário em atividade, resultando em
ostensivo descumprimento ao disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação
dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
Trata-se de jurisprudência pacífica desta Corte de Contas, corroborada pelo entendimento
firmado por meio do Acórdão 1.599/2019-Plenário, abaixo transcrito, cujo teor tem fundamentado
inúmeras decisões semelhantes às questionadas no presente pedido de reexame:
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.
Além disso, desde o advento da Emenda Constitucional 20/1998, a contribuição social não incide
sobre parcelas recebidas pelo exercício de cargo em comissão ou função de confiança, conforme
entendimento fixado na Decisão 683/2001-TCU-Plenário. Daí a impossibilidade de a parcela ser
carreada aos proventos de aposentadoria, pois sobre ela não havia mais contribuição desde muito antes
da aposentadoria aqui examinada, emitida em 20/2/2017.
As alegações recursais no sentido de que a decisão recorrida teria infringido princípios e direitos
constitucionalmente garantidos não merecem prosperar.
O ato de aposentadoria deve observar as regras vigentes no momento da implementação de todos
os requisitos legais para sua concessão, não cabendo falar em direito adquirido a vantagem devida em
momento anterior à inativação.
A determinação no sentido da redução de proventos de aposentadoria, quando estes foram
calculados em desacordo com a Lei, não ofende o princípio da irredutibilidade de vencimentos, à
exemplo da decisão exarada pelo Plenário do STF, no MS 25.552 (Ata 17/2008, DJE 97, de
29/5/2008), da relatoria da E. Ministra Carmem Lúcia.
Em razão da precariedade do ato de aposentadoria, cujo aperfeiçoamento depende do seu
julgamento e registro pelo TCU, consoante previsto no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, a
decisão atacada não padece do suposto desrespeito ao princípio da segurança jurídica.
Conforme mencionado, o ato de aposentadoria apenas se consolida com o seu registro, após a
apreciação pelo TCU, o que não ocorreu nestes autos. Ademais, nos termos do art. 260, § 2º, do
Regimento Interno do TCU, ainda que houvesse sido determinado o registro do ato, a respectiva
decisão não faria coisa julgada administrativa e poderia ser revista de ofício pelo TCU no prazo de
cinco anos, observado o contraditório e a ampla defesa.
De qualquer modo, no que toca ao argumento de que o Acórdão 1.599/2019-Plenário teria
desconstituído o entendimento objeto do Acórdão 2.076/2005-Plenário, mais uma vez, não assiste
razão à recorrente.
Mediante o subitem 9.3.1 do Acórdão 2.076/2005-Plenário, esta Corte de Contas deliberou no
sentido de que “é assegurada 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”.
O alegado novo entendimento desta Corte de Contas, objeto do Acórdão 1.599/2019-TCUPlenário, por sua vez, fundamentou-se na regra estabelecida na Emenda Constitucional 20, de
15/12/1998, de que os proventos de aposentadoria não poderiam ser superiores à remuneração do
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cargo efetivo no qual se deu a inativação, cujos efeitos não foram objeto das análises que ensejaram
Acórdão 2.076/2005-Plenário.
Os dois acórdãos tratam, portanto, de matérias diversas e são apreciados de forma conjunta nos
processos de aposentadoria submetidos à apreciação do TCU, restando assente a legalidade do
pagamento da “opção” aos que cumulativamente atendem aos requisitos definidos nos Acórdãos
2.076/2005 e 1.599/2019, ambos do Plenário, os quais têm por fundamento normas de origem legal e
constitucional.
De qualquer modo, ainda que tais decisões fossem conflitantes, há de se ter em conta que o
entendimento firmado em procedimento administrativo submetido à apreciação do TCU, estranho ao
ato de aposentadoria ora analisado, jamais poderia ser impeditivo à observância do mandamento
constitucional objeto de seu art. 40, § 2º, inserido por meio da Emenda Constitucional 20/1998.
Nessa direção, rememoro a decisão exarada pelo Plenário do STF, no MS 26.196, de Relatoria
do Ministro Ayres Brito (Ata 1/2011, DJE 20, de 18/11/2010), no sentido de que “ O que regula os
proventos da inatividade é a lei (e não sua interpretação) vigente ao tempo em que o servidor
preencheu os requisitos para a respectiva aposentadoria (Súmula 359/STF). Somente a lei pode
conceder vantagens a servidores públicos(...)”.
Naquela assentada, a Suprema Corte deixou assente, também, que “Inexiste direito adquirido
com fundamento em antiga e superada interpretação da lei”, bem assim afastou o princípio da
segurança em caso semelhante ao ora apreciado, em que o registro do ato não foi autorizado pelo TCU
e a antiga jurisprudência não havia sido aplicada em relação ao impetrante.
Portanto, nego provimento ao apelo recursal.
Feitas essas considerações, voto por que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 5394/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 008.608/2020-2.
2. Grupo I – Classe de Assunto I: Pedido de Reexame em Aposentadoria
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes:
3.1. Interessado: Cibele de Fátima Campanha Lisboa (146.656.115-72)
3.2. Recorrente: Cibele de Fatima Campanha Lisboa (146.656.115-72).
4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região/BA.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade
de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Cibele de
Fátima Campanha Lisboa contra o Acórdão 8767/2020-TCU-1ª Câmara;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira
Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1999, em:
9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento;
9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 5ª
Região/BA.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
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11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5394-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues
(Relator) e Jorge Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

BENJAMIN ZYMLER
na Presidência

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral

GRUPO I – CLASSE I – Primeira Câmara
TC 008.702/2020-9
Natureza: Pedido de Reexame em Aposentadoria.
Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região/AC e RO
Interessado: Maria do Carmo Tarini (203.373.102-20)
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 E NEGATIVA DE
REGISTRO. PEDIDO DE REEXAME. CONHECIMENTO. ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA
ALTERAR A DELIBERAÇÃO RECORRIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. CIÊNCIA.
RELATÓRIO
Adoto, como relatório, instrução elaborada pela Secretaria de Recursos, cuja proposta foi
endossada pelo Ministério Público junto ao TCU:
INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de pedido de reexame interposto por Maria do Carmo Tarini (R001-peça 12), exservidora do TRT da 14ª Região, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 7.968/2020-TCU-1ª
Câmara, rel. Ministro Benjamin Zymler (peça 7), o qual foi prolatado na sessão de julgamento do dia
21/7/2020-Telepresencial e inserto na Ata 24/2020-1ª Câmara.
1.3. A deliberação recorrida apresenta o seguinte teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional do
Trabalho da 14ª 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 da sra. Maria do Carmo Tarini, recusando seu registro;

1310
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

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 14ª 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 sra. Maria do Carmo Tarini, 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. (ênfases acrescidas).

HISTÓRICO
2.
O ato de aposentadoria da recorrente foi julgado ilegal, em virtude de constar a
incorporação da parcela vulgarmente conhecida como “opção” (vide ato de peça 2).
2.1. Sobre o instituto da “opção”, o Exmo. Ministro Benjamin Zymler, por ocasião da
apreciação do TC 027.914/2013-5 (Acórdão 2.988/2018-TCU-Plenário, Sessão de 12/12/2018),
elaborou em seu voto revisor, cujas razões foram integralmente acolhidas pela relatora, Ministra Ana
Arraes, didático e esclarecedor histórico, o qual será apresentado abaixo, com alguns ajustes de
forma, supressões e adições.
Da vantagem “opção”
2.2. Em síntese, a vantagem conhecida como “opção” constituía uma fração variável,
conforme definido em lei, da remuneração do cargo em comissão/função de confiança.
2.3. Era um direito conferido ao servidor ocupante de cargo efetivo, que assumia cargo em
comissão ou função de confiança, de continuar a ser remunerado com base em seu cargo efetivo, mas
com acréscimo decorrente do exercício do novo cargo/função.
2.4. A vantagem tinha por objetivo conferir estímulo financeiro para que o servidor efetivo
ocupasse cargo em comissão cuja remuneração fosse inferior à do cargo efetivo.
2.5. Aparentemente, o primeiro normativo que tratou da matéria foi a Lei 4.345/1964, que
assim dispôs (ênfase acrescida):
Art. 1º As tabelas de vencimentos dos cargos efetivos e em comissão, referidas no art.1º da Lei nº 4.242,
de 17 de julho de 1963, ficam substituídas pelas seguintes:
.................................................................................................................................................
§ 2º Ao funcionário nomeado para o exercício de cargo em comissão é facultado optar pelo vencimento
do símbolo, previsto na tabela b constante dêste artigo, ou pela percepção do vencimento e demais vantagens
de seu cargo efetivo acrescido de gratificação fixa, correspondente a 20% (vinte por cento) do valor do símbolo
do cargo em comissão respectivo.

2.6. Igual disciplina foi mantida pelo Decreto-Lei 1.445/1976 (que tratava da remuneração dos
servidores civis do Poder Executivo, dentre outros). Segundo o art. 3º, a vantagem correspondia a
20% do vencimento do Grupo Direção e Assessoramento Superiores (DAS).
2.7. A legislação foi sendo alterada ao longo do tempo, de modo que não só o percentual foi
alterado como também foram acrescidas outras vantagens/gratificações ao “optante” pela
remuneração do cargo efetivo.
2.8. O Decreto-Lei 2.270/1985, por exemplo, permitiu a inclusão da vantagem “representação
mensal” no cálculo da vantagem “opção”. O Decreto-Lei 2.365/1987 (art. 10) elevou o percentual
para 50% e a Lei 7.706/1988 (art. 4º), para 55%.
2.9. A Lei 8.538/1992 alterou a composição da parcela “opção”, que foi acrescida de 55% da
gratificação GADF (Gratificação de Atividade por Desempenho de Função), criada pela Lei
Delegada 13/1992.
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2.10. Assim, quando da edição da Lei 8.538/1992, a “opção” passou a ser: 55% do vencimento
do DAS + 55% da GADF + representação mensal.
2.11. A Lei 8.911/1994 disciplinou o cálculo da opção para os servidores do Poder Executivo,
além de tratar do instituto da incorporação de “quintos”, previsto no art. 62 da Lei 8.112/1990. À
guisa de clareza, transcrevo o citado dispositivo:
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.”

2.12. A remuneração dos cargos em comissão prevista na Lei 8.911/1994 e que servia de base
de cálculo para a vantagem “opção” continuou a ser composta de vencimento básico, GADF e
representação mensal.
2.13. As alterações no cálculo da vantagem “opção” continuaram ao longo do tempo. Cito, por
exemplo, a Lei 9.030/1995, que estabeleceu que a vantagem equivaleria a 25% da remuneração total
do cargo ou função, para os DAS 4 a 6 (art. 2º), que passou a ser paga em rubrica única (sem GADF
ou representação mensal). Também previu o pagamento de uma parcela variável, equivalente à
diferença entre a remuneração efetiva e a remuneração do cargo em comissão.
2.14. Já a Lei 11.526/2007, alterada pela Lei 12.094/2009, fixou a “opção” como 60% da
remuneração do cargo em comissão.
2.15. No âmbito do Poder Judiciário, a Lei 9.421/1996 estabeleceu que a “opção” equivaleria a
70% do vencimento básico da função de confiança.
2.16. Importante registrar que algumas funções – geralmente as de menor valor e ocupadas
exclusivamente pelos servidores efetivos – são pagas em valor integral, juntamente com a
remuneração do cargo efetivo.
2.17. São as chamadas funções gratificadas ou funções de representação (vide parágrafo único
do art. 2º da Lei 8.911/1994). Diversamente dos cargos em comissão, que exigem o afastamento do
servidor de seu cargo efetivo, as funções gratificadas não constituem cargo à parte. São apenas
gratificações pagas aos servidores efetivos em razão da assunção de maiores responsabilidades.
2.18. Nesses casos, o servidor não recebe a “opção” – já que não tem entre o que optar –, mas,
sim, o valor da função gratificada, juntamente com a remuneração de seu cargo efetivo.
2.19. As vantagens decorrentes do exercício de cargo em comissão/função de confiança e
função gratificada são de natureza pro labore faciendo, assim como adicionais pagos em razão das
condições específicas de trabalho (insalubridade, trabalho noturno etc.). Ou seja, são de natureza
transitória, uma vez que o servidor somente a elas faz jus quando no exercício do cargo ou função.
2.20. Uma vez que a aposentadoria ocorre no cargo efetivo e os proventos guardam relação
com esse cargo, não há como imaginar que vantagens associadas ao cargo em comissão possam
compor os proventos de aposentadoria, salvo autorização legal. Isso em virtude do princípio da
legalidade. De fato, não se pode relegar ao oblívio a lição de Hely Lopes Meirelles:
Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular
é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei
para o particular significa “pode fazer assim”; para o administrador público significa “deve fazer assim” (in
Direito Administrativo Brasileiro, 33ª ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2007, p. 87-88).

2.21 A Lei 8.112/1990 disciplinou a matéria nos seguintes termos:
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
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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 (ênfase acrescida).

2.22. É sobremodo importante ressaltar que o direito de opção, que consta no § 2º supra, diz
respeito à opção entre as vantagens dos quintos, da prevista no art. 193 e do art. 192 – e não à
parcela vulgarmente chamada de “opção”.
2.23. A composição dos proventos deferidos ao servidor que optava por se aposentar na forma
do caput dependia do tipo de cargo ou função ocupada.
2.24. Se ex-ocupante de cargo em comissão, os proventos equivaleriam à remuneração desse
cargo. Se ocupante de função gratificada, que é vinculada ao exercício de cargo efetivo, os proventos
do servidor seriam compostos pela remuneração do cargo efetivo acrescida da gratificação de função.
Isso porque, no último caso, não se trata de um cargo autônomo, com estrutura remuneratória
própria, mas de uma mera gratificação paga ao servidor efetivo.
2.25. Veja-se que esse dispositivo legal não mencionava expressamente a possibilidade de
deferir ao inativo, que preencheu seus requisitos, a parcela da retribuição dos cargos em
comissão/função de confiança, conhecida como “opção”, nada obstante ressalve, em seu §2º, o
“direito de opção”.
2.26. O § 2º do art. 193 da Lei 8.112/1990 apenas autorizava que o servidor optasse por se
aposentar na forma do caput ou carreasse para os proventos de aposentadoria (calculados com base
na remuneração do cargo efetivo) as vantagens previstas nos arts. 62 e 192 da Lei 8.112/1990.
2.27. Nessa ordem de ideias, poder-se-ia argumentar que não existe amparo legal para o
pagamento da “opção” para os inativos, uma vez que a Lei 8.112/1990 não menciona expressamente
essa possibilidade.
2.28. Contudo, seria também possível extrair diretamente do caput, mediante interpretação
extensiva, a autorização para o pagamento da parcela “opção” ao inativo. Se o dispositivo conferia
ao ex-ocupante de cargo em comissão o direito de ter seus proventos calculados com base na
remuneração desse cargo, não seria desarrazoado conferir a esse servidor o direito de acrescer a seus
proventos de cargo efetivo a parcela “opção”. Desse modo, estar-se-ia conferindo ao ex-ocupante do
cargo em comissão tratamento semelhante ao do servidor investido em função gratificada.
2.29. Isso porque, em muitos casos, a remuneração do cargo em comissão era inferior à do
cargo efetivo. Consequentemente, muitos desses servidores não se beneficiariam do art. 193 da Lei
8.112/1990, ao contrário daqueles que ocuparam função gratificada.
2.30. Todavia, essa interpretação não se coaduna com o pagamento de “quintos”, dada a
vedação contida no § 2º do art. 193 da Lei 8.112/1990.
2.31. A razão da vedação de acumulação das vantagens era claramente evitar o bis in idem nos
proventos de inatividade, haja vista que a finalidade do pagamento das vantagens era uma só:
assegurar estabilidade financeira na inatividade ao servidor que assumiu maiores responsabilidades
quando na atividade.
2.32. Não invalida esse raciocínio o fato de que era possível pagar, na atividade, a vantagem
dos “quintos” cumulativamente com a gratificação de função ou com a “opção”. Isso é uma distorção
do instituto dos “quintos”, pois, em vez de assegurar a estabilidade financeira àquele que se afastasse
do cargo ou função, acabava por elevar a remuneração do cargo efetivo ainda quando no exercício
do cargo em comissão ou função. Entretanto, isso era prevista em lei, o que não ocorre no caso da
inatividade.
2.33. Quando o servidor é necessariamente remunerado com base no cargo efetivo e recebe
uma gratificação fixada em lei, deve-se observar a vedação de pagamento cumulativo da gratificação
de função com as vantagens previstas nos arts. 62 (“quintos”/”décimos”) e 192 da Lei 8.112/1990.
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Nesse sentido, cito, dentre inúmeros outros, a Decisão 47/2001-Plenário (rel. Ministro Benjamin
Zymler) e os Acórdãos 645/2003-Plenário (rel. Ministro Walton Alencar Rodrigues) e 814/2005-1ª
Câmara (relator Ministro Marcos Vilaça), proferido em processo de inspeção.
2.34. Apesar de não haver expressa previsão legal, a jurisprudência de mais de trinta anos vem
aceitando a inclusão da parcela “opção” (pagamento de uma fração da remuneração do cargo em
comissão ao servidor que opta pela remuneração do cargo efetivo) nos proventos do inativo que
implementou os requisitos do art.180 da Lei 1.711/1952 ou do art. 193 da Lei 8.112/1990. Nada
obstante, não é possível o pagamento da parcela “opção” – quando prevista em lei – com a vantagem
dos “quintos”, ex vi do disposto no § 2º do art. 193 da Lei 8.112/1990.
2.35. Mas não é só: a EC 20/1998 impõe que os proventos da inatividade sejam calculados com
base na remuneração do cargo efetivo e que não a superem no momento da concessão da
aposentadoria. Assim, todos os servidores que não implementaram as condições para a aposentação
até 15/12/1998 (véspera da vigência da EC 20/1998) não fazem jus à percepção de FC ou da parcela
“opção” (se existente na estrutura remuneratória) nos proventos de aposentadoria.
2.37. Ademais, a aposentadoria deve observar as regras vigentes no momento da
implementação de todos os requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário, motivo
pelo qual não é possível entender que o servidor tenha algum direito adquirido a determinada
vantagem paga na aposentadoria até que lhe seja assegurado o próprio direito à inativação.
2.38. Portanto, sob o ponto de vista legal, o cumprimento das exigências do art. 193 da Lei
8.112/1990, por si só, é irrelevante e não produz consequências jurídicas caso não tenham sido
atendidos os requisitos para a constituição da situação jurídica na qual a vantagem é devida: a
aposentadoria.
2.39. É nesse sentido o disposto no art. 7º da Lei 9.624/1998 (ênfase acrescida):
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 (grifos acrescidos).

2.40. Assim, os servidores que não se encontravam em condições de se aposentar quando da
revogação do art. 193 do Regime Jurídico Único (até 18/1/1995) não podem se beneficiar dessa
vantagem.
2.41. De mais a mais, a jurisprudência apregoa que 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” (Acórdão 5.919/2019-1ª Câmara, de relatoria do ministro
Benjamin Zymler, entre outros).
Dos fundamentos para o julgamento pela ilegalidade da presente aposentadoria
2.42. Pois bem. Analisando-se o ato de aposentadoria da recorrente (peça 2), podem-se extrair
as seguintes informações: a interessada conta com 33 anos, 3 meses e 5 dias de tempo de serviço para
a aposentadoria, sendo que a vigência do ato é a partir de 8/2/2017, com fundamento na EC 47/2005.
Assim, só veio a adquirir o direito à aposentação após a vigência da EC 20/1998.
2.43. Destarte, a presente concessão é ilegal porque:
a) houve violação à regra constitucional, introduzida pela Emenda Constitucional
20/1998, que limita o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo;
b) a jurisprudência apregoa que 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.
ADMISSIBILIDADE
3.
Reitera-se o exame de admissibilidade realizado por esta Secretaria (peça 18), ratificado
pelo Exmo. Walton Alencar Rodrigues (peça 20), que concluiu pelo conhecimento do presente pedido
de reexame, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c arts. 285 e 286, parágrafo único, do

1314
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Regimento Interno/TCU, suspendendo-se os efeitos dos itens 9.1, 9.3, 9.3.1 e 9.4 do Acórdão
recorrido.
EXAME DE MÉRITO
10.
Delimitação
Constitui objeto do presente recurso definir se:
o)
houve ofensa à EC 20/1998;
p)
houve a incidência da contribuição previdenciária sobre a opção até 28/1/1999;
q)
a decisão do TCU afronta o princípio constitucional da segurança jurídica e da isonomia;
r)
houve violação ao direito adquirido;
s)
deve ser feita a modulação dos efeitos do acórdão recorrido.
11.
Da ofensa à EC 20/1998.
11.1. A recorrente aduz que não teria havido violação à EC 20/1998.
11.2. Alega que a servidora tem direito de carrear à aposentadoria parcela da função
comissionada ou cargo em comissão exercido por 5 anos consecutivos ou 10 interpolados encontravase expresso no artigo 180 da Lei n. 1.711/1952 e no artigo 193, da Lei 8.112/1990 (peça 12, p. 2-5).
Análise:
11.3. O art. 41 da Lei 8.112/1990 assim dispõe:
Art. 41. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias
permanentes estabelecidas em lei.

11.4. Ora, as vantagens decorrentes do exercício de cargo em comissão/função de confiança e
função gratificada são de natureza pro labore faciendo. É dizer: são de natureza transitória, uma vez
que o servidor somente a elas faz jus quando no exercício do cargo ou função.
11.5. Posta assim a questão, é de se inferir que, diferentemente do alegado pela recorrente, não
integra a remuneração dos servidores público federais a parcela vulgarmente chamada de “opção”,
por ter natureza transitória, e não permanente.
11.6. No que tange à definição de remuneração prevista na Lei 8.852/1994, é de se observar que
se aplica, tão somente, ao regramento da referida norma, conforme se pode depreender do disposto
em seu art. 1º:
Art. 1º Para os efeitos desta Lei, a retribuição pecuniária devida na administração pública direta,
indireta e fundacional de qualquer dos Poderes da União compreende:
(...)
III - como remuneração, a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter individual e demais
vantagens, nestas compreendidas as relativas à natureza ou ao local de trabalho e a prevista no art. 62 da Lei
nº 8.112, de 1990, ou outra paga sob o mesmo fundamento, sendo excluídas:
(...)

11.7. Assim, houve violação ao § 2° do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada
pela Emenda Constitucional 20/1998, que assim dispunha:
§ 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 (grifos acrescidos).

12.
Da incidência da contribuição previdenciária até 28/1/1999.
12.1. A recorrente alega que o Plenário do Tribunal de Contas da União somente decidiu pela
não incidência da contribuição social sobre a retribuição pelo exercício de função comissionada na
sessão de 29/08/2001, ao apreciar representação formulada por unidade técnica da própria Corte de
Fiscalização, que deu origem ao Processo 006.153/1999-2 (Decisão 683/2001–TCU–Plenário).
12.2. Pondera que os “os servidores públicos que tenham satisfeito, até a data de 18 de janeiro
de 1995, os pressupostos temporais estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/1990, contribuíram sobre a
parcela de retribuição pelo exercício de função comissionada durante todo o lapso de tempo
estabelecido na norma” (peça 12, p. 5-6).
Análise:
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12.3. Sobre essa questão, vem à baila as judiciosas considerações do Exmo. Ministro Benjamin
Zymler, por ocasião da apreciação do TC 001.928/2019-8 (Acórdão 5.919/2019–TCU–1ª Câmara,
Sessão de 23/7/2019):
9. (...) As parcelas remuneratórias decorrentes do exercício das funções comissionadas deixaram de
constituir base de incidência para a contribuição previdenciária desde 16/12/1998, motivo pelo qual também
não podem integrar os proventos de aposentadoria.
10. Nessa linha, a própria legislação editada após a EC 20/1998 não previa a incidência de contribuição
previdenciária sobre as funções de confiança e assemelhados, como se depreende do art. 1º da Lei 9.783,
publicada em 28/1/1999, na sequência da aprovação da EC 20/1998 (grifos acrescidos):
“Art. 1o A contribuição social do servidor público civil, ativo e inativo, e dos pensionistas dos três
Poderes da União, para a manutenção do regime de previdência social dos seus servidores, será de onze por
cento, incidente sobre a totalidade da remuneração de contribuição, do provento ou da pensão. (Vide Lei nº
10.887, de 2004) Vide ADIN 2010, de 1999
Parágrafo único. Entende-se como remuneração de contribuição o vencimento do cargo efetivo,
acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual, ou
quaisquer vantagens, inclusive as relativas à natureza ou ao local de trabalho, ou outra paga sob o mesmo
fundamento, excluídas: (...)”
11. Essa matéria foi objeto da Decisão 683/2001-Plenário, prolatada em 29/8/2001, na qual o Tribunal,
acolhendo a dissidência capitaneada pelo Ministro Ubiratan Aguiar, firmou o seguinte entendimento:
“O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Redator, DECIDE conhecer da Representação
formulada pela então Divisão de Pagamento - Dipag/Serec/Segedam e, tendo em vista o disposto nos arts. 40, §
12, 201, § 11, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98, firmar o
entendimento de que a retribuição pelo exercício de função comissionada não constitui parcela integrante da
remuneração sobre a qual incide a contribuição social do servidor público civil ativo, a partir da vigência da
Emenda Constitucional nº 20/98.”
12. Contra essa decisão foi interposto pedido de reexame pelo Subprocurador-Geral Ubaldo Alves
Caldas, que não foi conhecido (Decisão 1077/2001-Plenário).

12.4. Em virtude dessas considerações, é de se rejeitar o argumento apresentado pela
recorrente.
13.
Da violação aos princípios da segurança jurídica e da isonomia.
13.1. A recorrente obtempera que houve violação aos princípios da segurança jurídica e da
isonomia, com base nos seguintes argumentos (peça 12, p. 6-8):
13.2. O direito do Tribunal de Contas da União de alterar o seu posicionamento deve encontrar
limite no princípio da segurança jurídica, também de hierarquia constitucional, pois os administrados
não podem ficar indefinidamente sujeitos à instabilidade surgida a cada julgamento de registro de ato
de aposentadoria de servidor público, quando há alteração na composição do Colegiado, sob pena de
gerar descrédito para o Tribunal de Fiscalização e insegurança jurídica para o administrado.
13.3. Na análise do presente pedido de reexame, a recorrente espera que o Tribunal de Contas
da União considere, também, os inúmeros atos de aposentadoria julgados e registrados nos últimos 14
anos, tidos como legais por essa Corte de Fiscalização, com base no entendimento firmado, no
longínquo dia 30/11/2005, no Acórdão 2.076/2005-TCU-Plenário.
Análise:
13.4. Conforme visto no histórico desta instrução, a conclusão de que a presente concessão é
ilegal deveu-se, unicamente, ao exame da legislação referente ao instituto da “opção”.
13.5. No que tange à jurisprudência superada deste Tribunal, observa-se que os juízes são
independentes e somente se submetem à lei, e não à jurisprudência. Sobre o tema, traz-se à colação a
doutrina de Jorge Luiz Souto Maior e Valdete Souto Severo:
(...) o juiz tem o dever de se rebelar, de reagir, de não ceder, de reafirmar a sua independência, pois é
isto que a humanidade, que debruçou sobre o direito toda a regulação das relações de poder, espera dele. Um
juiz que, por conveniência, se curva ao entendimento de outros juízes, proferindo decisões contrárias à sua
convicção jurídica; que, por comodidade, aplica uma lei que fere a Constituição ou algum preceito dos direitos
humanos ou direitos fundamentais; que, por receio de qualquer natureza ou medo, acaba cumprindo uma
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“ordem” ilegal; ou que, meramente, se abstém de “denunciar” as ameaças que sofra com relação à sua
independência; que não exerce com liberdade e responsabilidade as suas atribuições, deixa de ser digno da
função que exerce, perde, enfim, na essência, a designação de um autêntico magistrado e quem perde com isto
é toda a sociedade (in O Processo do Trabalho como instrumento do Direito do Trabalho e as ideias fora de
lugar do Novo CPC. São Paulo: LTr, 2015, p. 107-108)

13.6. Acrescente-se a doutrina de Mauro Schiavi:
Hodiernamente se exige uma postura mais ativa do Juiz para garantir os resultados práticos do
processo. A efetividade do processo depende não só de um Juiz imparcial e independente, mas, também, de um
magistrado mais ousado, comprometido com a justiça e com os resultados úteis do processo (in Manual de
Direito Processual do Trabalho, 4ª. Ed., São Paulo: LTr, 2011, p. 698).

13.7. Corroborando essas ideias, registra-se o conselho de Benedito Calheiros Bonfim:
A dócil submissão à jurisprudência estiola o espírito criador do advogado e do juiz. São os descontentes
e os inconformados os propulsores do progresso, raciocínio válido também no campo da ciência do Direito (in
Conselhos aos jovens advogados, 3ª Ed., Niterói, RJ: Impetus, 2012, p. 187).

13.8. De fato, a democracia se faz com respeito à diferença e com divergências. Assim, continua
Fábio Konder Comparato:
A independência funcional da magistratura, assim entendida, é uma garantia institucional do regime
democrático. O conceito institucional foi elaborado pela doutrina publicista alemã à época da República de
Weimar, para designar as fontes de organização dos Poderes Públicos, cuja função é assegurar o respeito aos
direitos subjetivos fundamentais, declarados na Constituição (grifos acrescidos) (apud Jorge Luiz Souto Maior
e Valdete Souto Severo, in O Processo do Trabalho como instrumento do Direito do Trabalho e as ideias fora
de lugar do Novo CPC. São Paulo: LTr, 2015, p. 114).

13.9. Observa-se que a submissão dos juízes somente à lei não é uma idiossincrasia do Direito
brasileiro, mas encontra ressonância na Alemanha, na Áustria, na Dinamarca, na Espanha, na
França, na Grécia, na Irlanda, na Itália e em Portugal, conforme pontuam Jorge Luiz Souto Maior e
Valdete Souto Severo:
Na Alemanha, há disposição expressa no sentido de que “os juízes são independentes e somente se
submetem à lei” (art. 97). Na Áustria, “Os juízes são independentes no exercício de suas funções judiciárias”
(art. 87). Na Dinamarca, “No exercício de suas funções os magistrados devem se conformar à lei” (art. 64). Na
Espanha, “A justiça emana do povo e ela é administrada em nome do rei por juízes e magistrados que
constituem o poder judiciário e são independentes, inamovíveis, responsáveis e submetidos exclusivamente ao
império da lei” (art. 117). Há também norma dispondo que “Toda pessoa tem o direito de obter a proteção
efetiva dos juízes e tribunais para exercer seus direitos e seus interesses legítimos, sem que em nenhum caso
esta proteção possa lhe ser recursada” (art. 24).
No mesmo pórtico, o ordenamento jurídico francês prevê: “O presidente da República é garante da
independência da autoridade judiciária. Ele é assistido pelo Conselho superior da magistratura. Uma lei
orgânica traz estatuto dos magistrados. Os magistrados de carreira são inamovíveis” (art. 64). Na Grécia, há
disposição no sentido de que: “A justiça é composta por tribunais constituídos de magistrados de carreira que
possuem independência funcional e pessoal” (art. 87-1) e de que “No exercício de suas funções, os magistrados
são submetidos somente à Constituição e às leis; eles não são, em nenhum caso, obrigados a se submeter a
disposições contrárias à Constituição”(art. 87-2). Na Irlanda, “Os juízes são independentes no exercício de
suas funções judiciárias e submetidos somente à presente Constituição e à lei (art. 35-2). Na Itália: “A justiça é
exercida em nome do povo. Os juízes se submetem apenas à lei” (art. 101). Em Portugal, “os juízes são
inamovíveis. Eles não poderão ser multados, suspensos, postos em disponibilidade ou exonerados de suas
funções fora dos casos previstos pela lei” (art. 218-1). E mais: “os juízes não podem ser tidos por responsáveis
de suas decisões, salvo exceções consignadas na lei” (art. 218-2) (in O Processo do Trabalho como
instrumento do Direito do Trabalho e as ideias fora de lugar do Novo CPC. São Paulo: LTr, 2015, p.115).

13.10. Ante esses ponderosos argumentos, entende-se que este Tribunal deve interpretar o
regramento da “opção” de acordo com as regras de hermenêutica, e não guiado por precedentes
jurisprudenciais oscilantes e superados, que não informam um norte seguro a ser seguido. Nesse
sentir, não há que se falar em violação ao princípio da isonomia.
13.11. Ademais, observa-se que a jurisprudência deste tribunal sedimentou-se no sentido da
irregularidade do pagamento da parcela opção juntamente com quintos, conforme se extrai de
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centenas de julgados desta Casa, trazendo-se, a título meramente ilustrativo, os seguintes Acórdãos:
1.255/2020, rel. Ministro-substituto Marcos Bemquerer Costa; 2.793/2019, rel. Ministra Ana Arraes;
e 2.646/2019, rel. Ministro Vital do Rêgo – todos do Plenário; 6.860/2020, rel. Ministro Benjamin
Zymler; 6.696/2020, rel. Ministro Walton Alencar Rodrigues; e 6.674/2020, rel. Ministro-Substituto
Weder de Oliveira – todos da 1ª Câmara; e 6.731/2020, rel. Ministro-Substituto André de Carvalho;
6.574/2020, rel. Ministro Augusto Nardes; e 6.178/2020, rel. Ministro Raimundo Carreiro – todos da
2ª Câmara.
13.12. Sobre o princípio da segurança jurídica, cabe lembrar que a sedimentada
jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de classificar como ato complexo a concessão de
aposentadoria, reforma ou pensão, consoante os seguintes julgados (RMS 3881/SP, MS 19875/DF, RE
195861/ES e MS 23665/DF).
13.13. Assim, sendo o ato de aposentadoria complexo, este 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. Tal entendimento decorre do disposto no
inciso III do art. 71 da Constituição Federal, que estabelece que compete ao Tribunal de Contas da
União apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão, assim como a concessão de
aposentadoria, reforma ou pensão.
13.14. Nessa perspectiva, impõe-se reconhecer que referido ato possui natureza precária,
razão pela qual, até que haja o efetivo julgamento e o consequente registro pela Corte de Contas, não
há que se falar em direito adquirido, ato jurídico perfeito, proteção da confiança, ou em
irredutibilidade dos proventos, tendo em vista a ausência de aperfeiçoamento e definitividade do ato.
13.15. A propósito do tema, colaciona-se entendimento esposado pela Corte Constitucional ao
decidir no âmbito do RE-195.861/ES:
APOSENTADORIA - ATO ADMINISTRATIVO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA – NATUREZA COISA JULGADA ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA. O ato de aposentadoria exsurge complexo, somente
se aperfeiçoando com o registro perante a Corte de Contas. Insubsistência da decisão judicial na qual
assentada, como óbice ao exame da legalidade, a coisa julgada administrativa. (grifos acrescidos)

13.16. No caso em apreço, não houve o respectivo registro em razão da constatação de
ilegalidade no ato, o que afasta, por si só, a presunção de legitimidade do ato administrativo que
concedeu o benefício à interessada, não havendo, assim, que se falar em violação da segurança
jurídica, de proteção da confiança, de direito adquirido ou de razoabilidade.
13.17. Quanto à boa-fé da interessada, tenha-se presente que foi considerada ao se dispensar
a devolução dos valores indevidamente recebidos, nos termos do subitem 9.2 do Acórdão recorrido.
13.18. Atuação que vai ao encontro do princípio da segurança jurídica, pois a interessada,
conquanto não tenha contribuído para a irregularidade, beneficiou-se ao longo dos anos de
pagamento irregular em detrimento dos cofres públicos. A segurança jurídica é garantida com a
dispensa do ressarcimento desses valores, limitada no tempo, à data da ciência da referida
deliberação pela unidade jurisdicionada, sendo devida a reposição dos valores recebidos
indevidamente a partir daquele momento, nos termos do art. 46, caput e §3º da Lei 8.112/1990, in
verbis:
Art. 46. As reposições e indenizações ao erário, atualizadas até 30 de junho de 1994, serão previamente
comunicadas ao servidor ativo, aposentado ou ao pensionista, para pagamento, no prazo máximo de trinta
dias, podendo ser parceladas, a pedido do interessado.
§3o Na hipótese de valores recebidos em decorrência de cumprimento a decisão liminar, a tutela
antecipada ou a sentença que venha a ser revogada ou rescindida, serão eles atualizados até a data da
reposição. (ênfase acrescida)

13.19. Acerca ainda da aplicação do princípio da segurança jurídica em atos de
aposentadoria/pensão, trazemos a lume excerto do Voto proferido pelo Exmo. Ministro José Jorge, no
Acórdão 2.350/2012, da 2.ª Câmara, que tratou da questão:

1318
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

9. Com efeito, a aplicação do princípio da segurança jurídica em casos de registro de aposentadoria,
convolando atos ilegais, não se deve dar de forma indiscriminada, justificando-se somente em situações
especialíssimas, em que a ilegalidade e a negativa de registro do ato de concessão impliquem a total supressão
de meios de subsistência do beneficiário.
10. Cito, como exemplo, aquelas situações excepcionais nas quais a demora na análise por esta Corte
provocou conjuntura imodificável, como o atingimento da idade laboral máxima no serviço público, em que se
permite o cômputo viciado do tempo de serviço, hipóteses que não se aplicam ao caso ora em discussão. Nesse
sentido, transcrevo trecho do Acórdão 6.727/2009-2ª Câmara:
“Em situações extremas, nas quais a demora criou uma situação irreversível, como, por exemplo, no
caso de falecimento ou atingimento da idade máxima para permanência em atividade, o deslinde do caso
concreto não será igual ao de uma situação na qual o servidor aposentou-se com pouca idade e detém
condições para retornar à atividade.”
11. Assim, muito embora considere que o referido princípio seja de grande importância em nosso
ordenamento jurídico, entendo que sua aplicação deva ser ponderada frente a outros primados com assento
constitucional, a exemplo dos princípios da legalidade e da isonomia.
12. Dessa maneira, o exame do ato em apreço deve ser mais abrangente e, de maneira isonômica, seguir
o disposto na pacífica jurisprudência desta Corte de Contas, de modo a permitir que o tratamento ora
concedido ao recorrente seja similar àquele concedido aos demais beneficiários cujos atos outrora foram
submetidos ao descortino deste Tribunal, ou seja, devem ser observados o atendimento aos requisitos previstos
no Acórdão 1.893/2006-Plenário e o tratamento dispensado aos atos antigos.
13. Penso que qualquer ressalva nesse entendimento somente seria cabível nos casos em que o
julgamento pela ilegalidade, com a consequente negativa de registro do ato, colocasse em risco a subsistência
do ex-servidor, prejudicando sua subsistência.
(...)
17. Assim, considerando que os atos de aposentadoria em favor do recorrente devem ser examinados sob
o prisma da legalidade e da isonomia, bem como que remanesce a irregularidade referente à contagem de
tempo rural, entendo que não há motivos para reforma do Acórdão 7.469/2010-2ª Câmara.

13.20. Porém, o Plenário desta Casa, por meio do Acórdão 3.245/2010, ao acolher Voto
revisor do Ministro Walton Alencar Rodrigues, decidiu que apenas em casos especialíssimos, em que
a ilegalidade e a negativa de registro do ato de concessão impliquem a total supressão de meios de
subsistência do beneficiário, admite-se a aplicação das teses da segurança jurídica e da proteção da
confiança do administrado, com o fim de considerar legais as concessões.
13.21. Tal posicionamento reflete o entendimento majoritário vigente neste Tribunal após
longos debates acerca da aplicabilidade do princípio da segurança jurídica para fins de registro de
atos de aposentadoria que apresentam irregularidades.
13.22. É sobremodo importante ressaltar que este Tribunal tem o poder/dever de apreciar,
para fins de registro, os atos de pensão civil na esfera federal, nos termos do art. 71 da Lei Maior.
Esta prerrogativa não pode ser infirmada pela sobreposição dos princípios da razoável duração do
processo e da eficiência na Administração Pública.
13.23. Nesse sentir, é de se opinar pela rejeição dos argumentos apresentados pela recorrente.
14.
Do direito adquirido.
14.1. A recorrente alterca que houve violação ao direito adquirido, com base nos seguintes
argumentos (peça 12, p. 8-9):
14.2. O Acórdão 1.599/2019-TCU-Plenário desconsidera o princípio constitucional do direito
adquirido, estabelecido no inciso XXXVI do art. 5° da Lei Maior, pois a única exigência que fazia o
art. 193 da Lei 8.112/1990 era o exercício de função comissionada por cinco anos continuados ou dez
interpolados. A referida norma legal não exigia o tempo de serviço para aposentadoria.
14.3. Pondera que o Supremo Tribunal Federal-STF deferiu liminar (Mandado de Segurança
25.405), “para garantir o pagamento da parcela por entender que o direito já havia sido incorporado
ao patrimônio jurídico dos servidores quando do cumprimento do requisito imposto pela legislação,
ainda que o exercício do direito estivesse condicionado a período ou condição futura”.
Análise:
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14.4. A aposentadoria deve observar as regras vigentes no momento da implementação de todos
os requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário, motivo pelo qual não é possível
entender que o servidor tenha algum direito adquirido a determinada vantagem paga na
aposentadoria até que lhe seja assegurado o próprio direito à inativação.
14.5. Portanto, sob o ponto de vista legal, o cumprimento das exigências do art. 193 da Lei
8.112/1990, por si só, é irrelevante e não produz consequências jurídicas caso não tenham sido
atendidos os requisitos para a constituição da situação jurídica na qual a vantagem é devida: a
aposentadoria.
14.6. É nesse sentido o disposto no art. 7º da Lei 9.624/1998 (grifos acrescidos):
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 (grifos acrescidos).

14.7. Nessa ordem de ideias, opina-se pela rejeição dos argumentos apresentados pela
recorrente.
15.
Da modulação dos efeitos da decisão recorrida
15.1. A recorrente requer “a manutenção do pagamento da “opção” sob a forma de vantagem
pessoal, a ser absorvida pelos futuros aumentos remuneratórios da categoria e sem prejuízo do
pagamento da vantagem prevista no art. 62-A da Lei 8.112/1990” (peça 12, p. 9-10).
Análise:
15.2. A modulação adotada no Acórdão 2.988/2018-TCU-Plenário ocorreu, tão somente, para
os atos já registrados por esta Corte de Contas, conforme se depreende do seu subitem 9.3:
9.3. determinar à Secretaria-Geral de Administração que transforme em vantagem pessoal, passível de
absorção pelos reajustes específicos concedidos às carreiras a que pertencem os servidores deste Tribunal, a
retribuição parcial da função comissionada (“opção”) paga a inativos e pensionistas cujos proventos são
calculados com base na remuneração do servidor ativo e cujos atos concessórios já tenham sido objeto de
registro.

15.3. Ora, no caso em reexame, o ato administrativo é precário, vez que não houve o respectivo
registro em razão da constatação de ilegalidade, o que afasta, por si só, a presunção de legitimidade
do ato administrativo que concedeu o benefício à interessada.
15.4. Em virtude dessas considerações, é de se rejeitar os argumentos apresentados pela
recorrente.
CONCLUSÃO
10.
Da análise de mérito, conclui-se que:
k)
o ato em reexame ofendeu a EC 20/1998;
l)
as parcelas remuneratórias decorrentes do exercício das funções comissionadas deixaram
de constituir base de incidência para a contribuição previdenciária desde 16/12/1998;
m) não houve violação aos princípios da segurança jurídica e da isonomia;
n)
não houve violação ao direito adquirido;
o)
não deve ser feita a modulação dos efeitos do acórdão recorrido.
10.1
Por conseguinte, deve-se negar provimento ao presente recurso.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
11.
Ante o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo-se, com
fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c arts. 285 e 286, parágrafo único, do Regimento
Interno/TCU:
a) conhecer do pedido de reexame interposto por Maria do Carmo Tarini (CPF 203.373.102-20)
e, no mérito, negar-lhe provimento;
b) dar ciência do Acórdão que for prolatado à recorrente e aos órgãos/entidades interessados,
ressaltando-se que o Relatório e o Voto que o fundamentarem podem ser consultados no endereço
www.tcu.gov.br/acordaos, no dia seguinte ao de sua oficialização.
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VOTO
Trata-se de pedido de reexame interposto por Maria do Carmo Tarini, ex-servidora do Tribunal
Regional Federal da 14ª Região/AC e RO, em face do Acórdão 7968/2020-TCU-1ª Câmara, relator E.
Ministro Benjamin Zymler.
A deliberação recorrida considerou ilegal e negou registro ao ato de concessão inicial de
aposentadoria em razão de pagamento irregular da vantagem “opção”, em contrariedade ao disposto no
artigo 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
20/1998.
Inconformada com o Acórdão 7968/2020-TCU-1ª Câmara, Maria do Carmo Tarini alega
inexistência de ofensa à Emenda Constitucional 20/1998, incidência da contribuição previdenciária
sobre os pagamentos que originaram a parcela “opção”, violação ao direito adquirido e aos princípios a
segurança jurídica e da isonomia, e defende a modulação dos efeitos da nova interpretação da matéria.
Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso.
A Secretaria de Recursos e o Ministério Público junto ao TCU manifestam-se pelo conhecimento
e negativa do apelo recursal.
Feita essa apresentação, decido.
Conheço do pedido de reexame, satisfeitos os requisitos de admissibilidade estabelecidos no
artigo 48 da Lei 8.443/1992.
Quanto ao mérito, aquiesço aos pareceres da Unidade Técnica e do Ministério Público junto ao
TCU, cujas razões, desde já, incorporo ao meu voto.
De acordo com o voto que balizou o acórdão recorrido, o pagamento da vantagem “opção”,
constante do ato de aposentadoria ora analisado, proporciona sensível acréscimo aos respectivos
proventos em relação à última remuneração contributiva do beneficiário em atividade, resultando em
ostensivo descumprimento ao disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação
dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
Trata-se de jurisprudência pacífica desta Corte de Contas, corroborada pelo entendimento
firmado por meio do Acórdão 1.599/2019-Plenário, abaixo transcrito, cujo teor tem fundamentado
inúmeras decisões semelhantes às questionadas no presente pedido de reexame:
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.
Além disso, desde o advento da Emenda Constitucional 20/1998, a contribuição social não incide
sobre parcelas recebidas pelo exercício de cargo em comissão ou função de confiança, conforme
entendimento fixado na Decisão 683/2001-TCU-Plenário. Daí a impossibilidade de a parcela ser
carreada aos proventos de aposentadoria, pois sobre ela não havia mais contribuição desde muito antes
da aposentadoria aqui examinada, emitida em 8/2/2017.
As alegações recursais no sentido de que a decisão recorrida teria infringido princípios e direitos
constitucionalmente garantidos não merecem prosperar.
O ato de aposentadoria deve observar as regras vigentes no momento da implementação de todos
os requisitos legais para sua concessão, não cabendo falar em direito adquirido a vantagem devida em
momento anterior à inativação.
A determinação no sentido da redução de proventos de aposentadoria, quando estes foram
calculados em desacordo com a Lei, não ofende o princípio da irredutibilidade de vencimentos, à
exemplo da decisão exarada pelo Plenário do STF, no MS 25.552 (Ata 17/2008, DJE 97, de
29/5/2008), da relatoria da E. Ministra Carmem Lúcia.
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Em razão da precariedade do ato de aposentadoria, cujo aperfeiçoamento depende do seu
julgamento e registro pelo TCU, consoante previsto no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, a
decisão atacada não padece do suposto desrespeito ao princípio da segurança jurídica.
Conforme mencionado, o ato de aposentadoria apenas se consolida com o seu registro, após a
apreciação pelo TCU, o que não ocorreu nestes autos. Ademais, nos termos do art. 260, § 2º, do
Regimento Interno do TCU, ainda que houvesse sido determinado o registro do ato, a respectiva
decisão não faria coisa julgada administrativa e poderia ser revista de ofício pelo TCU no prazo de
cinco anos, observado o contraditório e a ampla defesa.
De qualquer modo, no que toca ao argumento de que o Acórdão 1.599/2019-Plenário teria
desconstituído o entendimento objeto do Acórdão 2.076/2005-Plenário, mais uma vez, não assiste
razão à recorrente.
Mediante o subitem 9.3.1 do Acórdão 2.076/2005-Plenário, esta Corte de Contas deliberou no
sentido de que “é assegurada 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”.
O alegado novo entendimento desta Corte de Contas, objeto do Acórdão 1.599/2019-TCUPlenário, por sua vez, fundamentou-se na regra estabelecida na Emenda Constitucional 20, de
15/12/1998, de que os proventos de aposentadoria não poderiam ser superiores à remuneração do
cargo efetivo no qual se deu a inativação, cujos efeitos não foram objeto das análises que ensejaram
Acórdão 2.076/2005-Plenário.
Os dois acórdãos tratam, portanto, de matérias diversas e são apreciados de forma conjunta nos
processos de aposentadoria submetidos à apreciação do TCU, restando assente a legalidade do
pagamento da “opção” aos que cumulativamente atendem aos requisitos definidos nos Acórdãos
2.076/2005 e 1.599/2019, ambos do Plenário, os quais têm por fundamento normas de origem legal e
constitucional.
De qualquer modo, ainda que tais decisões fossem conflitantes, há de se ter em conta que o
entendimento firmado em procedimento administrativo submetido à apreciação do TCU, estranho ao
ato de aposentadoria ora analisado, jamais poderia ser impeditivo à observância do mandamento
constitucional objeto de seu art. 40, § 2º, inserido por meio da Emenda Constitucional 20/1998.
Nessa direção, rememoro a decisão exarada pelo Plenário do STF, no MS 26.196, de Relatoria
do Ministro Ayres Brito (Ata 1/2011, DJE 20, de 18/11/2010), no sentido de que “ O que regula os
proventos da inatividade é a lei (e não sua interpretação) vigente ao tempo em que o servidor
preencheu os requisitos para a respectiva aposentadoria (Súmula 359/STF). Somente a lei pode
conceder vantagens a servidores públicos(...)”.
Naquela assentada, a Suprema Corte deixou assente, também, que “Inexiste direito adquirido
com fundamento em antiga e superada interpretação da lei”, bem assim afastou o princípio da
segurança em caso semelhante ao ora apreciado, em que o registro do ato não foi autorizado pelo TCU
e a antiga jurisprudência não havia sido aplicada em relação ao impetrante.
Portanto, nego provimento ao apelo recursal.
Feitas essas considerações, voto por que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.

ACÓRDÃO Nº 5395/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 008.702/2020-9.
2. Grupo I – Classe de Assunto I: Pedido de Reexame em Aposentadoria.
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes:
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3.1. Interessado: Maria do Carmo Tarini (203.373.102-20)
3.2. Recorrente: Maria do Carmo Tarini (203.373.102-20).
4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região/AC e RO.
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 Fiscalização de Integridade
de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Maria do Carmo
Tarini contra o Acórdão 7968/2020-TCU-1ª Câmara;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira
Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1999, em:
9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento;
9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 14ª
Região/AC e RO
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5395-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues
(Relator) e Jorge Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

BENJAMIN ZYMLER
na Presidência

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral

GRUPO I – CLASSE I – Primeira Câmara
TC 008.869/2020-0
Natureza: Pedido de Reexame em Aposentadoria
Órgão: Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco
Interessado: Maria de Fátima Monte da Silva (236.004.894-53)
Representação legal: Luciano Gondin Faria (301.327/OAB-SP)
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SUMÁRIO: APOSENTADORIA. VANTAGEM DENOMINADA “OPÇÃO”. PROVENTOS
SUPERIORES À REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO
CONTIDA NA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. ILEGALIDADE E NEGATIVA DE
REGISTRO. PEDIDO DE REEXAME. CONHECIMENTO. ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA
ALTERAR A DELIBERAÇÃO RECORRIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. CIÊNCIA.
RELATÓRIO
Adoto, como relatório, instrução elaborada pela Secretaria de Recursos, cuja proposta foi
endossada pelo Ministério Público junto ao TCU:
INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de pedido de reexame (peça 22) interposto por Maria de Fátima Monte da Silva,
ex-servidora do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, por meio do qual se insurge contra o
Acórdão 9.371/2020–TCU–1ª Câmara, prolatado na sessão de julgamento do dia 8/9/2020Telepresencial e inserto na Ata 31/2020-1ª Câmara.
1.1 A deliberação recorrida apresenta o seguinte teor, transcrevendo-se em destaque os itens
objeto do pedido de reexame (peça 16):
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo
Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco em favor da ex-servidora Maria de Fátima Monte da Silva;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara, com
fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei
8.443/1992, no art. 260, § 1º, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em:
9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria, emitido em favor de Maria de Fátima
Monte da Silva (236.004.894-53), recusando o respectivo registro;
9.1.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Pernambuco do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da
Jurisprudência do TCU;
9.2. determinar ao Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, 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 das irregularidades apontadas, submetendo-o ao TCU, no
prazo de trinta dias, consoante os arts. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3º, da Instrução
Normativa TCU 78/2018;
9.2.3. 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.

HISTÓRICO
2.
O ato de aposentadoria da recorrente foi julgado ilegal, em virtude de constar a
incorporação da parcela vulgarmente conhecida como “opção” (vide ato de peça 11).
2.1 Sobre o instituto da “opção”, o Excelentíssimo Senhor Ministro Benjamin Zymler, por
ocasião da apreciação do TC 027.914/2013-5 (Acórdão 2988/2018–TCU–Plenário, Sessão de
12/12/2018), elaborou em seu voto revisor, cujas razões foram integralmente acolhidas pela relatora,
ministra Ana Arraes, didático e esclarecedor histórico, o qual será apresentado abaixo, com alguns
ajustes de forma, supressões e adições.
Da vantagem “opção”
2.2 Em síntese, a vantagem conhecida como “opção” constituía uma fração variável,
conforme definido em lei, da remuneração do cargo em comissão/função de confiança.

1324
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

2.3 Era um direito conferido ao servidor ocupante de cargo efetivo, que assumia cargo em
comissão ou função de confiança, de continuar a ser remunerado com base em seu cargo efetivo, mas
com acréscimo decorrente do exercício do novo cargo/função.
2.4 A vantagem tinha por objetivo conferir estímulo financeiro para que o servidor efetivo
ocupasse cargo em comissão cuja remuneração fosse inferior à do cargo efetivo.
2.5 Aparentemente, o primeiro normativo que tratou da matéria foi a Lei 4.345/1964, que
assim dispôs (grifei):
Art. 1º As tabelas de vencimentos dos cargos efetivos e em comissão, referidas no art.1º da Lei nº 4.242,
de 17 de julho de 1963, ficam substituídas pelas seguintes:
.................................................................................................................................................
§ 2º Ao funcionário nomeado para o exercício de cargo em comissão é facultado optar pelo vencimento
do símbolo, previsto na tabela b constante dêste artigo, ou pela percepção do vencimento e demais vantagens
de seu cargo efetivo acrescido de gratificação fixa, correspondente a 20% (vinte por cento) do valor do símbolo
do cargo em comissão respectivo.

2.6 Igual disciplina foi mantida pelo Decreto-Lei 1.445/1976 (que tratava da remuneração dos
servidores civis do Poder Executivo, dentre outros). Segundo o art. 3º, a vantagem correspondia a
20% do vencimento do Grupo Direção e Assessoramento Superiores (DAS).
2.7 A legislação foi sendo alterada ao longo do tempo, de modo que não só o percentual foi
alterado como também foram acrescidas outras vantagens/gratificações ao “optante” pela
remuneração do cargo efetivo.
2.8 O Decreto-Lei 2.270/1985, por exemplo, permitiu a inclusão da vantagem “representação
mensal” no cálculo da vantagem “opção”. O Decreto-Lei 2.365/1987 (art. 10) elevou o percentual
para 50% e a Lei 7.706/1988 (art. 4º), para 55%.
2.9 A Lei 8.538/1992 alterou a composição da parcela “opção”, que foi acrescida de 55% da
gratificação GADF (Gratificação de Atividade por Desempenho de Função), criada pela Lei
Delegada 13/1992.
2.10 Assim, quando da edição da Lei 8.538/1992, a “opção” passou a ser: 55% do vencimento
do DAS + 55% da GADF + representação mensal.
2.11 A Lei 8.911/1994 disciplinou o cálculo da opção para os servidores do Poder Executivo,
além de tratar do instituto da incorporação de “quintos”, previsto no art. 62 da Lei 8.112/1990. À
guisa de clareza, transcrevo o citado dispositivo:
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.”

2.12 A remuneração dos cargos em comissão prevista na Lei 8.911/1994 e que servia de base
de cálculo para a vantagem “opção” continuou a ser composta de vencimento básico, GADF e
representação mensal.
2.13 As alterações no cálculo da vantagem “opção” continuaram ao longo do tempo. Cito, por
exemplo, a Lei 9.030/1995, que estabeleceu que a vantagem equivaleria a 25% da remuneração total
do cargo ou função, para os DAS 4 a 6 (art. 2º), que passou a ser paga em rubrica única (sem GADF
ou representação mensal). Também previu o pagamento de uma parcela variável, equivalente à
diferença entre a remuneração efetiva e a remuneração do cargo em comissão.
2.14 Já a Lei 11.526/2007, alterada pela Lei 12.094/2009, fixou a “opção” como 60% da
remuneração do cargo em comissão.
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2.15 No âmbito do Poder Judiciário, a Lei 9.421/1996 estabeleceu que a “opção” equivaleria a
70% do vencimento básico da função de confiança.
2.16 Importante registrar que algumas funções – geralmente as de menor valor e ocupadas
exclusivamente pelos servidores efetivos – são pagas em valor integral, juntamente com a
remuneração do cargo efetivo.
2.17 São as chamadas funções gratificadas ou funções de representação (vide parágrafo único
do art. 2º da Lei 8.911/1994). Diversamente dos cargos em comissão, que exigem o afastamento do
servidor de seu cargo efetivo, as funções gratificadas não constituem cargo à parte. São apenas
gratificações pagas aos servidores efetivos em razão da assunção de maiores responsabilidades.
2.18 Nesses casos, o servidor não recebe a “opção” – já que não tem entre o que optar –, mas,
sim, o valor da função gratificada, juntamente com a remuneração de seu cargo efetivo.
2.19 As vantagens decorrentes do exercício de cargo em comissão/função de confiança e
função gratificada são de natureza pro labore faciendo, assim como adicionais pagos em razão das
condições específicas de trabalho (insalubridade, trabalho noturno etc.). Ou seja, são de natureza
transitória, uma vez que o servidor somente a elas faz jus quando no exercício do cargo ou função.
2.20 Uma vez que a aposentadoria ocorre no cargo efetivo e os proventos guardam relação
com esse cargo, não há como imaginar que vantagens associadas ao cargo em comissão possam
compor os proventos de aposentadoria, salvo autorização legal. Isso em virtude do princípio da
legalidade. De fato, não se pode relegar ao oblívio a lição de Hely Lopes Meirelles:
Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular
é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei
para o particular significa “pode fazer assim”; para o administrador público significa “deve fazer assim” (in
Direito Administrativo Brasileiro, 33ª ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2007, p. 87-88).

2.21 A Lei 8.112/1990 disciplinou a matéria nos seguintes termos:
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 (grifos acrescidos).

2.22 É sobremodo importante ressaltar que o direito de opção, que consta no § 2º supra, diz
respeito à opção entre as vantagens dos quintos, da prevista no art. 193 e do art. 192 – e não à
parcela vulgarmente chamada de “opção”.
2.23 A composição dos proventos deferidos ao servidor que optava por se aposentar na forma
do caput dependia do tipo de cargo ou função ocupada.
2.24 Se ex-ocupante de cargo em comissão, os proventos equivaleriam à remuneração desse
cargo. Se ocupante de função gratificada, que é vinculada ao exercício de cargo efetivo, os proventos
do servidor seriam compostos pela remuneração do cargo efetivo acrescida da gratificação de função.
Isso porque, no último caso, não se trata de um cargo autônomo, com estrutura remuneratória
própria, mas de uma mera gratificação paga ao servidor efetivo.
2.25 Veja-se que esse dispositivo legal não mencionava expressamente a possibilidade de
deferir ao inativo, que preencheu seus requisitos, a parcela da retribuição dos cargos em
comissão/função de confiança, conhecida como “opção”, nada obstante ressalve, em seu §2º, o
“direito de opção”.
2.26 O § 2º do art. 193 da Lei 8.112/1990 apenas autorizava que o servidor optasse por se
aposentar na forma do caput ou carreasse para os proventos de aposentadoria (calculados com base
na remuneração do cargo efetivo) as vantagens previstas nos arts. 62 e 192 da Lei 8.112/1990.
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2.27 Nessa ordem de ideias, poder-se-ia argumentar que não existe amparo legal para o
pagamento da “opção” para os inativos, uma vez que a Lei 8.112/1990 não menciona expressamente
essa possibilidade.
2.28 Contudo, seria também possível extrair diretamente do caput, mediante interpretação
extensiva, a autorização para o pagamento da parcela “opção” ao inativo. Se o dispositivo conferia
ao ex-ocupante de cargo em comissão o direito de ter seus proventos calculados com base na
remuneração desse cargo, não seria desarrazoado conferir a esse servidor o direito de acrescer a seus
proventos de cargo efetivo a parcela “opção”. Desse modo, estar-se-ia conferindo ao ex-ocupante do
cargo em comissão tratamento semelhante ao do servidor investido em função gratificada.
2.29 Isso porque, em muitos casos, a remuneração do cargo em comissão era inferior à do
cargo efetivo. Consequentemente, muitos desses servidores não se beneficiariam do art. 193 da Lei
8.112/1990, ao contrário daqueles que ocuparam função gratificada.
2.30 Todavia, essa interpretação não se coaduna com o pagamento de “quintos”, dada a
vedação contida no § 2º do art. 193 da Lei 8.112/1990.
2.31 A razão da vedação de acumulação das vantagens era claramente evitar o bis in idem nos
proventos de inatividade, haja vista que a finalidade do pagamento das vantagens era uma só:
assegurar estabilidade financeira na inatividade ao servidor que assumiu maiores responsabilidades
quando na atividade.
2.32 Não invalida esse raciocínio o fato de que era possível pagar, na atividade, a vantagem
dos “quintos” cumulativamente com a gratificação de função ou com a “opção”. Isso é uma distorção
do instituto dos “quintos”, pois, em vez de assegurar a estabilidade financeira àquele que se afastasse
do cargo ou função, acabava por elevar a remuneração do cargo efetivo ainda quando no exercício
do cargo em comissão ou função. Entretanto, isso era prevista em lei, o que não ocorre no caso da
inatividade.
2.33 Quando o servidor é necessariamente remunerado com base no cargo efetivo e recebe
uma gratificação fixada em lei, deve-se observar a vedação de pagamento cumulativo da gratificação
de função com as vantagens previstas nos arts. 62 (“quintos”/”décimos”) e 192 da Lei 8.112/1990.
Nesse sentido, cito, dentre inúmeros outros, a Decisão 47/2001-Plenário (rel. Ministro Benjamin
Zymler) e os Acórdãos 645/2003-Plenário (rel. Ministro Walton Alencar Rodrigues) e 814/2005-1ª
Câmara (relator Ministro Marcos Vilaça), proferido em processo de inspeção.
2.34 Apesar de não haver expressa previsão legal, a jurisprudência de mais de trinta anos vem
aceitando a inclusão da parcela “opção” (pagamento de uma fração da remuneração do cargo em
comissão ao servidor que opta pela remuneração do cargo efetivo) nos proventos do inativo que
implementou os requisitos do art.180 da Lei 1.711/1952 ou do art. 193 da Lei 8.112/1990. Nada
obstante, não é possível o pagamento da parcela “opção” – quando prevista em lei – com a
vantagem dos “quintos”, ex vi do disposto no § 2º do art. 193 da Lei 8.112/1990.
2.35 Mas não é só: a EC 20/1998 impõe que os proventos da inatividade sejam calculados com
base na remuneração do cargo efetivo e que não a superem no momento da concessão da
aposentadoria. Assim, todos os servidores que não implementaram as condições para a aposentação
até 15/12/1998 (véspera da vigência da EC 20/1998) não fazem jus à percepção de FC ou da parcela
“opção” (se existente na estrutura remuneratória) nos proventos de aposentadoria.
2.36 Ademais, a aposentadoria deve observar as regras vigentes no momento da
implementação de todos os requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário, motivo
pelo qual não é possível entender que o servidor tenha algum direito adquirido a determinada
vantagem paga na aposentadoria até que lhe seja assegurado o próprio direito à inativação.
2.37 Portanto, sob o ponto de vista legal, o cumprimento das exigências do art. 193 da Lei
8.112/1990, por si só, é irrelevante e não produz consequências jurídicas caso não tenham sido
atendidos os requisitos para a constituição da situação jurídica na qual a vantagem é devida: a
aposentadoria.
2.38 É nesse sentido o disposto no art. 7º da Lei 9.624/1998 (grifos acrescidos):
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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 (grifos acrescidos).

2.39 Assim, os servidores que não se encontravam em condições de se aposentar quando da
revogação do art. 193 do Regime Jurídico Único (até 18/1/1995) não podem se beneficiar dessa
vantagem.
2.40 De mais a mais, a jurisprudência apregoa que 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” (Acórdão 5.919/2019-1ª Câmara, de relatoria do
ministro Benjamin Zymler, entre outros).
Dos fundamentos para o julgamento pela ilegalidade da presente aposentadoria
2.41 Analisando-se o ato de aposentadoria da recorrente (peça 11), podem-se extrair as
seguintes informações: a interessada conta com 33 anos, 1 mês e 13 dias de tempo de serviço, sendo
que a vigência do ato é a partir de 5/4/2017, com fundamento na EC 47/2005. Assim, só veio a
adquirir o direito à aposentação após a vigência da EC 20/1998;
2.42 Destarte, a presente concessão é ilegal porque:
a) houve violação à regra constitucional, introduzida pela Emenda
Constitucional 20/1998, que limita o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo;
b) a jurisprudência apregoa que 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.
ADMISSIBILIDADE
3.
Reitera-se o exame de admissibilidade efetuado por esta unidade instrutora (peça 26),
ratificado pelo Ministro-Relator Walton Alencar Rodrigues (peça 28), que concluiu pelo conhecimento
do pedido de reexame acostado à peça 22, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, c/c os
artigos 285 e 286, parágrafo único, do RI/TCU, suspendendo-se os efeitos dos itens 9.1, 9.2, 9.2.1 e
9.2.2 do Acórdão 9.371/2020-TCU-1ª Câmara.
EXAME DE MÉRITO
16.
Delimitação
Constitui objeto do presente recurso definir se:
t)
houve ofensa à EC 20/1998;
u)
houve a incidência da contribuição previdenciária sobre a opção até 28/1/1999;
v)
houve violação aos princípios da segurança jurídica;
w) houve violação ao direito adquirido;
x)
houve violação à irredutibilidade dos vencimentos.
17. Da ofensa à EC 20/1998
5.1 A Sra. Maria de Fátima Monte da Silva defende que o ato que lhe concedeu a sua
aposentadoria não violou o disposto na EC 20/1998.
5.2 Sustenta a alegação acima com base nos seguintes argumentos:
a) Nos termos do art. 1º, inciso III, Lei 8.852/1994, integraria a remuneração do servidor
ocupante de cargo efetivo a retribuição pelo exercício de função de direção, chefia ou
assessoramento, prevista no art. 62 da Lei 8.112/1990 (peça 22, p. 14);
b) o art. 41 da Lei 8112/90 estabeleceria que a remuneração é o vencimento do cargo
efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes. Tal dispositivo deveria ser analisado em
conjunto com o art. 62 do mesmo diploma, que estabeleceria ao servidor ocupante de cargo efetivo
investido em função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de
Natureza Especial seria devida retribuição pelo seu exercício. (peça 22, p. 14);
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c) O art.193 da Lei 8.112/1990, vigente à época do aperfeiçoamento do direito,
estabeleceria que o servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência
ou cargo em comissão, por período de 5 anos consecutivos, ou 10 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 anos (peça 22, p. 14).
Análise
5.3 O art. 41 da Lei 8.112/1990 assim dispõe:
Art. 41. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias
permanentes estabelecidas em lei.
5.4 Ora, as vantagens decorrentes do exercício de cargo em comissão/função de confiança e
função gratificada são de natureza pro labore faciendo. É dizer: são de natureza transitória, uma vez
que o servidor somente a elas faz jus quando no exercício do cargo ou função.
5.5 Posta assim a questão, é de se inferir que, diferentemente do alegado pelo recorrente, não
integra a remuneração dos servidores público federais a parcela vulgarmente chamada de “opção”,
por ter natureza transitória, e não permanente.
5.6 No que tange à definição de remuneração prevista na Lei 8.852/1994, é de se observar que
se aplica, tão somente, ao regramento da referida norma, conforme se pode depreender do disposto
em seu art. 1º:
Art. 1º Para os efeitos desta Lei, a retribuição pecuniária devida na administração pública direta,
indireta e fundacional de qualquer dos Poderes da União compreende:
(...)
III - como remuneração, a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter individual e demais
vantagens, nestas compreendidas as relativas à natureza ou ao local de trabalho e a prevista no art. 62 da Lei
nº 8.112, de 1990, ou outra paga sob o mesmo fundamento, sendo excluídas:
(...)

5.7 Assim, houve violação ao § 2° do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada
pela Emenda Constitucional 20/1998, que assim dispunha:
§ 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 (grifos acrescidos).

18. Da incidência da contribuição previdenciária até 28/1/1999
6.1 Defende que houve a incidência da contribuição previdenciária sobre a parcela de
retribuição pelo exercício da função comissionada até a data de 28/1/1999.
6.2 Sustenta a alegação acima com base no seguinte argumento:
a) A recorrente teria recolhido sobre as verbas ora controversas, e nos termos da lei,
contribuição previdenciária. Tal contribuição quando cessou, teria atendido a mandamento cunhado
pela própria administração pública, sob interpretação de sua lavra em face de ordenamento jurídico à
época vigente. – peça 22, p. 14.
Análise:
6.3 Sobre essa questão, transcreve-se as judiciosas considerações do Ministro Benjamin
Zymler, por ocasião da apreciação do TC 001.928/2019-8 (Acórdão 5.919/2019–TCU–1ª Câmara,
Sessão de 23/7/2019):
9. (...) As parcelas remuneratórias decorrentes do exercício das funções comissionadas deixaram de
constituir base de incidência para a contribuição previdenciária desde 16/12/1998, motivo pelo qual também
não podem integrar os proventos de aposentadoria.
10. Nessa linha, a própria legislação editada após a EC 20/1998 não previa a incidência de contribuição
previdenciária sobre as funções de confiança e assemelhados, como se depreende do art. 1º da Lei 9.783,
publicada em 28/1/1999, na sequência da aprovação da EC 20/1998 (grifos acrescidos):
“Art. 1o A contribuição social do servidor público civil, ativo e inativo, e dos pensionistas dos três
Poderes da União, para a manutenção do regime de previdência social dos seus servidores, será de onze por
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cento, incidente sobre a totalidade da remuneração de contribuição, do provento ou da pensão. (Vide Lei nº
10.887, de 2004) Vide ADIN 2010, de 1999
Parágrafo único. Entende-se como remuneração de contribuição o vencimento do cargo efetivo,
acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual, ou
quaisquer vantagens, inclusive as relativas à natureza ou ao local de trabalho, ou outra paga sob o mesmo
fundamento, excluídas: (...)”
11. Essa matéria foi objeto da Decisão 683/2001-Plenário, prolatada em 29/8/2001, na qual o Tribunal,
acolhendo a dissidência capitaneada pelo Ministro Ubiratan Aguiar, firmou o seguinte entendimento:
“O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Redator, DECIDE conhecer da Representação
formulada pela então Divisão de Pagamento - Dipag/Serec/Segedam e, tendo em vista o disposto nos arts. 40, §
12, 201, § 11, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98, firmar o
entendimento de que a retribuição pelo exercício de função comissionada não constitui parcela integrante da
remuneração sobre a qual incide a contribuição social do servidor público civil ativo, a partir da vigência da
Emenda Constitucional nº 20/98.”
12. Contra essa decisão foi interposto pedido de reexame pelo Subprocurador-Geral Ubaldo Alves
Caldas, que não foi conhecido (Decisão 1077/2001-Plenário).

6.4 Diante de todo o exposto, propõe-se rejeitar o argumento apresentado.
7. Da violação aos princípios da segurança jurídica
7.1 Alega que houve violação aos princípios da segurança jurídica.
7.2 Defende a alegação acima a partir dos seguintes argumentos:
a) A decisão vergastada teria se insurgido contra um direito claramente adquirido por
força de lei e tal fato atentaria sobremaneira contra à segurança jurídica, por passar a permear de
incertezas o próprio ordenamento pátrio em seus pétreos princípios garantidores (peça 22, p. 9);
b) Mencionou o seguinte ensinamento de Hely Lopes Meirelles (peça 22, p. 10):
o princípio da segurança jurídica é considerado como uma das vigas mestres da ordem jurídica, sendo,
segundo J. J. Gomes Canotilho, um dos subprincípios básicos do próprio conceito do Estado de Direito. Para
Almiro do Couto e Silva, um ‘dos temas mais fascinantes do Direito Público neste século é o crescimento da
importância do princípio da segurança jurídica, entendido como princípio da boa-fé dos administrados ou da
proteção da confiança. A ele está visceralmente ligada a exigência de maior estabilidade das situações
jurídicas, mesmo daquelas que na origem apresentam vícios de ilegalidade. A segurança jurídica é
geralmente caracterizada como uma das vigas mestras do Estado de Direito. É ela, ao lado da legalidade, um
dos subprincípios integradores do próprio conceito de Estado de Direito’ (...) A lei 9784, acima referida
determina a obediência ao princípio da segurança jurídica (art. 2º)”. (Direito Administrativo Brasileiro, 41ª
Edição, Pag. 219, Malheiros Editores).
[destaques da peça recursal].

Análise
7.3 Conforme visto no histórico desta instrução, a conclusão de que a presente concessão é
ilegal deveu-se, unicamente, ao exame da legislação referente ao instituto da “opção”.
7.4 No que tange à jurisprudência superada deste Tribunal, observa-se que os juízes são
independentes e somente se submetem à lei, e não à jurisprudência. Sobre o tema, traz-se à colação a
doutrina de Jorge Luiz Souto Maior e Valdete Souto Severo:
(...) o juiz tem o dever de se rebelar, de reagir, de não ceder, de reafirmar a sua independência, pois é
isto que a humanidade, que debruçou sobre o direito toda a regulação das relações de poder, espera dele. Um
juiz que, por conveniência, se curva ao entendimento de outros juízes, proferindo decisões contrárias à sua
convicção jurídica; que, por comodidade, aplica uma lei que fere a Constituição ou algum preceito dos direitos
humanos ou direitos fundamentais; que, por receio de qualquer natureza ou medo, acaba cumprindo uma
“ordem” ilegal; ou que, meramente, se abstém de “denunciar” as ameaças que sofra com relação à sua
independência; que não exerce com liberdade e responsabilidade as suas atribuições, deixa de ser digno da
função que exerce, perde, enfim, na essência, a designação de um autêntico magistrado e quem perde com isto
é toda a sociedade (in O Processo do Trabalho como instrumento do Direito do Trabalho e as ideias fora de
lugar do Novo CPC. São Paulo: LTr, 2015, p. 107-108)

7.5

Acrescente-se a doutrina de Mauro Schiavi:
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Hodiernamente se exige uma postura mais ativa do Juiz para garantir os resultados práticos do
processo. A efetividade do processo depende não só de um Juiz imparcial e independente, mas, também, de um
magistrado mais ousado, comprometido com a justiça e com os resultados úteis do processo (in Manual de
Direito Processual do Trabalho, 4ª. Ed., São Paulo: LTr, 2011, p. 698).

7.6

Corroborando essas ideias, registra-se o conselho de Benedito Calheiros Bonfim:

A dócil submissão à jurisprudência estiola o espírito criador do advogado e do juiz. São os descontentes
e os inconformados os propulsores do progresso, raciocínio válido também no campo da ciência do Direito (in
Conselhos aos jovens advogados, 3ª Ed., Niterói, RJ: Impetus, 2012, p. 187).

7.7 De fato, a democracia se faz com respeito à diferença e com divergências. Assim, continua
Fábio Konder Comparato:
A independência funcional da magistratura, assim entendida, é uma garantia institucional do regime
democrático. O conceito institucional foi elaborado pela doutrina publicista alemã à época da República de
Weimar, para designar as fontes de organização dos Poderes Públicos, cuja função é assegurar o respeito aos
direitos subjetivos fundamentais, declarados na Constituição (grifos acrescidos) (apud Jorge Luiz Souto Maior
e Valdete Souto Severo, in O Processo do Trabalho como instrumento do Direito do Trabalho e as ideias fora
de lugar do Novo CPC. São Paulo: LTr, 2015, p. 114).

7.8 Observa-se que a submissão dos juízes somente à lei não é uma idiossincrasia do Direito
brasileiro, mas encontra ressonância na Alemanha, na Áustria, na Dinamarca, na Espanha, na
França, na Grécia, na Irlanda, na Itália e em Portugal, conforme pontuam Jorge Luiz Souto Maior e
Valdete Souto Severo:
Na Alemanha, há disposição expressa no sentido de que “os juízes são independentes e somente se
submetem à lei” (art. 97). Na Áustria, “Os juízes são independentes no exercício de suas funções judiciárias”
(art. 87). Na Dinamarca, “No exercício de suas funções os magistrados devem se conformar à lei” (art. 64). Na
Espanha, “A justiça emana do povo e ela é administrada em nome do rei por juízes e magistrados que
constituem o poder judiciário e são independentes, inamovíveis, responsáveis e submetidos exclusivamente ao
império da lei” (art. 117). Há também norma dispondo que “Toda pessoa tem o direito de obter a proteção
efetiva dos juízes e tribunais para exercer seus direitos e seus interesses legítimos, sem que em nenhum caso
esta proteção possa lhe ser recursada” (art. 24).
No mesmo pórtico, o ordenamento jurídico francês prevê: “O presidente da República é garante
da independência da autoridade judiciária. Ele é assistido pelo Conselho superior da magistratura. Uma lei
orgânica traz estatuto dos magistrados. Os magistrados de carreira são inamovíveis” (art. 64). Na Grécia, há
disposição no sentido de que: “A justiça é composta por tribunais constituídos de magistrados de carreira que
possuem independência funcional e pessoal” (art. 87-1) e de que “No exercício de suas funções, os magistrados
são submetidos somente à Constituição e às leis; eles não são, em nenhum caso, obrigados a se submeter a
disposições contrárias à Constituição”(art. 87-2). Na Irlanda, “Os juízes são independentes no exercício de
suas funções judiciárias e submetidos somente à presente Constituição e à lei (art. 35-2). Na Itália: “A justiça é
exercida em nome do povo. Os juízes se submetem apenas à lei” (art. 101). Em Portugal, “os juízes são
inamovíveis. Eles não poderão ser multados, suspensos, postos em disponibilidade ou exonerados de suas
funções fora dos casos previstos pela lei” (art. 218-1). E mais: “os juízes não podem ser tidos por responsáveis
de suas decisões, salvo exceções consignadas na lei” (art. 218-2) (in O Processo do Trabalho como
instrumento do Direito do Trabalho e as ideias fora de lugar do Novo CPC. São Paulo: LTr, 2015, p.115).

7.9 Ante esses ponderosos argumentos, entende-se que este Tribunal deve interpretar o
regramento da “opção” de acordo com as regras de Hermenêutica, e não guiado por precedentes
jurisprudenciais oscilantes e superados, que não informam um norte seguro a ser seguido. Nesse
sentir, não há que se falar em violação ao princípio da isonomia.
7.10 Ademais, observa-se que a jurisprudência deste tribunal sedimentou-se no sentido da
irregularidade do pagamento da parcela opção juntamente com quintos, conforme se extrai de
centenas de julgados desta Casa, trazendo-se, a título meramente ilustrativo, os seguintes Acórdãos:
1.255/2020, Relator Marcos Bemquerer; 2.793/2019, Relatora Ana Arraes; e 2.646/2019, Relator
Vital do Rêgo – todos do Plenário; 6.860/2020, Relator Benjamin Zymler; 6.696/2020, Relator Walton
Alencar Rodrigues; e 6.674/2020, Relator Weder de Oliveira – todos da 1ª Câmara; e 6.731/2020,
Relator André de Carvalho; 6.574/2020, Relator Augusto Nardes; e 6.178/2020, Relator Raimundo
Carreiro – todos da 2ª Câmara.
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7.11 Sobre o princípio da segurança jurídica, cabe lembrar que a sedimentada jurisprudência
da Suprema Corte é no sentido de classificar como ato complexo a concessão de aposentadoria,
reforma ou pensão, consoante os seguintes julgados (RMS 3881/SP, MS 19875/DF, RE 195861/ES e
MS 23665/DF).
7.12 Assim, sendo o ato de aposentadoria complexo, este 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. Tal entendimento decorre do disposto no
inciso III do art. 71 da Constituição Federal, que estabelece que compete ao Tribunal de Contas da
União apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão, assim como a concessão de
aposentadoria, reforma ou pensão.
7.13 Nessa perspectiva, impõe-se reconhecer que referido ato possui natureza precária, razão
pela qual, até que haja o efetivo julgamento e o consequente registro pela Corte de Contas, não há
que se falar em direito adquirido, ato jurídico perfeito, proteção da confiança, ou em irredutibilidade
dos proventos, tendo em vista a ausência de aperfeiçoamento e definitividade do ato.
7.14 A propósito do tema, colaciona-se entendimento esposado pela Corte Constitucional ao
decidir no âmbito do RE-195.861/ES:
APOSENTADORIA - ATO ADMINISTRATIVO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA – NATUREZA COISA JULGADA ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA. O ato de aposentadoria exsurge complexo, somente
se aperfeiçoando com o registro perante a Corte de Contas. Insubsistência da decisão judicial na qual
assentada, como óbice ao exame da legalidade, a coisa julgada administrativa. (grifos acrescidos)

7.15 No caso em apreço, não houve o respectivo registro em razão da constatação de
ilegalidade no ato, o que afasta, por si só, a presunção de legitimidade do ato administrativo que
concedeu o benefício ao recorrente, não havendo, assim, que se falar em violação da segurança
jurídica, de proteção da confiança, de direito adquirido ou de razoabilidade.
7.16 Quanto à boa-fé do recorrente, tenha-se presente que foi considerada ao se dispensar a
devolução dos valores indevidamente recebidos, nos termos do subitem 9.1.1 do acórdão recorrido.
7.17 É sobremodo importante ressaltar que este Tribunal tem o poder/dever de apreciar, para
fins de registro, os atos de pensão civil na esfera federal, nos termos do art. 71 da Lei Maior. Esta
prerrogativa não pode ser infirmada pela sobreposição dos princípios da razoável duração do
processo e da eficiência na Administração Pública.
7.18 Desse modo, propõe-se rejeitar os argumentos apresentados.
8. Do direito adquirido
8.1 Defende que a decisão vergastada violou o princípio do direito adquirido.
8.2 Sustenta a alegação acima com base nos seguintes argumentos:
a) A concessão da aposentadoria para a recorrente, nos seus próprios
termos, seria um ato perfeito que reuniria “todos os elementos necessários à sua exequibilidade ou
operatividade, apresentando-se apto e disponível para produzir seus regulares efeitos.” (Hely
Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, 41ª Edição, pag.193) – peça 22, p. 13);
b) a Emenda Constitucional 20/1998 teria surtido o efeito mutatis mutandi almejado pelo
legislador, aperfeiçoando e corrigindo o necessário segundo suas intenções. No entanto, a referida
emenda não teria alcance para mudar cláusula pétrea da Constituição! O respeito aos direitos
fundamentais garantidos pela Constituição Federal deveria, quando ameaçados, ser relembrado como
um mantra e defendido com inquebrantável rigor (peça 22, p.12).
Análise
8.3 A aposentadoria deve observar as regras vigentes no momento da implementação de todos
os requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário, motivo pelo qual não é possível
entender que o servidor tenha algum direito adquirido a determinada vantagem paga na
aposentadoria até que lhe seja assegurado o próprio direito à inativação.
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8.4 Portanto, sob o ponto de vista legal, o cumprimento das exigências do art. 193 da
Lei 8.112/1990, por si só, é irrelevante e não produz consequências jurídicas caso não tenham sido
atendidos os requisitos para a constituição da situação jurídica na qual a vantagem é devida: a
aposentadoria.
8.5 É nesse sentido o disposto no art. 7º da Lei 9.624/1998 (grifos acrescidos):
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 (grifos acrescidos).

8.6 Por todo o exposto, opina-se pela rejeição dos argumentos apresentados.
9. Da irredutibilidade dos vencimentos
9.1 Defende que a decisão vergastada violou à regra da irredutibilidade dos vencimentos.
9.2 Sustenta a alegação acima com base nos seguintes argumentos:
a) A retirada da parcela “opção” dos valores recebidos pela recorrente acarretaria a
efetiva redução da sua remuneração, o que seria vedado pelo art. 37, XV, da CF/88 (peça 22, p. 4-5).
Análise:
9.3 Preliminarmente, a alegação não sustenta qualquer alteração do decisum.
9.4 Isso porque, de acordo com o STF, não há óbice à redução de proventos caso alguma
parcela/vantagem esteja sendo paga ao arrepio da lei, nos termos do entendimento proferido no
âmbito do MS 25.552/DF, de 7/4/2008, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.
APOSENTADORIA DE MAGISTRADO.[...]. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA E OFENSA AO PRINCÍPIO
DA IRREDUTIBILIDADE DE SALÁRIOS NÃO CONFIGURADAS. [...]3. O Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento de que, sendo a aposentadoria ato complexo, que só se aperfeiçoa com o registro no
Tribunal de Contas da União, o prazo decadencial da Lei n. 9.784/99 tem início a partir de sua publicação.
Aposentadoria do Impetrante não registrada: inocorrência da decadência administrativa. 4. A redução de
proventos de aposentadoria, quando concedida em desacordo com a lei, não ofende o princípio da
irredutibilidade de vencimentos. Precedentes. 5. Segurança denegada.
[destaques acrescidos]

9.5 Desse modo, a cessação de benefício ilegal não poder ser tida como redução de proventos,
tendo em vista que esta vantagem jamais poderia ter sido incorporada ao patrimônio jurídico do
interessado, não havendo, assim, nenhum impedimento a sua sustação.
9.6 Por todo o exposto, propõe-se rejeitar as alegações.
CONCLUSÃO
10. Da análise de mérito, conclui-se que:
p)
o ato em reexame ofendeu a EC 20/1998;
q)
as parcelas remuneratórias decorrentes do exercício das funções comissionadas deixaram
de constituir base de incidência para a contribuição previdenciária desde 16/12/1998;
r)
não houve violação aos princípios da segurança jurídica e da isonomia;
s)
não houve violação ao direito adquirido;
t)
não houve violação à irredutibilidade dos vencimentos.
10.1. Por conseguinte, propõe-se negar provimento ao presente recurso.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
11. Ante o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo-se, com
fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992:
a) conhecer do recurso interposto, para, no mérito, negar-lhe provimento;
b) dar ciência do acórdão que for prolatado ao 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.
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VOTO
Trata-se de pedido de reexame interposto por Maria de Fátima Monte da Silva, ex-servidora do
Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco em face do Acórdão 9371/2020-TCU-1ª Câmara, relator E.
Ministro Vital do Rêgo.
A deliberação recorrida considerou ilegal e negou registro ao ato de concessão inicial de
aposentadoria em razão de pagamento irregular da vantagem “opção”, em contrariedade ao disposto no
artigo 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
20/1998.
Inconformada com o Acórdão 9371/2020-TCU-1ª Câmara, Maria de Fátima Monte da Silva
alega inexistência de ofensa à Emenda Constitucional 20/1998, incidência da contribuição
previdenciária sobre os pagamentos que originaram a parcela “opção”, afronta à irredutibilidade de
vencimentos, violação ao direito adquirido e aos princípios a segurança jurídica e da isonomia, e
defende a modulação dos efeitos da nova interpretação da matéria.
Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso.
A Secretaria de Recursos e o Ministério Público junto ao TCU manifestam-se pelo conhecimento
e negativa do apelo recursal.
Feita essa apresentação, decido.
Conheço do pedido de reexame, satisfeitos os requisitos de admissibilidade estabelecidos no
artigo 48 da Lei 8.443/1992.
Quanto ao mérito, aquiesço aos pareceres da Unidade Técnica e do Ministério Público junto ao
TCU, cujas razões, desde já, incorporo ao meu voto.
De acordo com o voto que balizou o acórdão recorrido, o pagamento da vantagem “opção”,
constante do ato de aposentadoria ora analisado, proporciona sensível acréscimo aos respectivos
proventos em relação à última remuneração contributiva do beneficiário em atividade, resultando em
ostensivo descumprimento ao disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação
dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
Trata-se de jurisprudência pacífica desta Corte de Contas, corroborada pelo entendimento
firmado por meio do Acórdão 1.599/2019-Plenário, abaixo transcrito, cujo teor tem fundamentado
inúmeras decisões semelhantes às questionadas no presente pedido de reexame:
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.
Além disso, desde o advento da Emenda Constitucional 20/1998, a contribuição social não incide
sobre parcelas recebidas pelo exercício de cargo em comissão ou função de confiança, conforme
entendimento fixado na Decisão 683/2001-TCU-Plenário. Daí a impossibilidade de a parcela ser
carreada aos proventos de aposentadoria, pois sobre ela não havia mais contribuição desde muito antes
da aposentadoria aqui examinada, emitida em 5/4/2017.
As alegações recursais no sentido de que a decisão recorrida teria infringido princípios e direitos
constitucionalmente garantidos não merecem prosperar.
O ato de aposentadoria deve observar as regras vigentes no momento da implementação de todos
os requisitos legais para sua concessão, não cabendo falar em direito adquirido a vantagem devida em
momento anterior à inativação.
A determinação no sentido da redução de proventos de aposentadoria, quando estes foram
calculados em desacordo com a Lei, não ofende o princípio da irredutibilidade de vencimentos, à
exemplo da decisão exarada pelo Plenário do STF, no MS 25.552 (Ata 17/2008, DJE 97, de
29/5/2008), da relatoria da E. Ministra Carmem Lúcia.

1334
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Em razão da precariedade do ato de aposentadoria, cujo aperfeiçoamento depende do seu
julgamento e registro pelo TCU, consoante previsto no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, a
decisão atacada não padece do suposto desrespeito ao princípio da segurança jurídica.
Conforme mencionado, o ato de aposentadoria apenas se consolida com o seu registro, após a
apreciação pelo TCU, o que não ocorreu nestes autos. Ademais, nos termos do art. 260, § 2º, do
Regimento Interno do TCU, ainda que houvesse sido determinado o registro do ato, a respectiva
decisão não faria coisa julgada administrativa e poderia ser revista de ofício pelo TCU no prazo de
cinco anos, observado o contraditório e a ampla defesa.
De qualquer modo, no que toca ao argumento de que o Acórdão 1.599/2019-Plenário teria
desconstituído o entendimento objeto do Acórdão 2.076/2005-Plenário, mais uma vez, não assiste
razão à recorrente.
Mediante o subitem 9.3.1 do Acórdão 2.076/2005-Plenário, esta Corte de Contas deliberou no
sentido de que “é assegurada 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”.
O alegado novo entendimento desta Corte de Contas, objeto do Acórdão 1.599/2019-TCUPlenário, por sua vez, fundamentou-se na regra estabelecida na Emenda Constitucional 20, de
15/12/1998, de que os proventos de aposentadoria não poderiam ser superiores à remuneração do
cargo efetivo no qual se deu a inativação, cujos efeitos não foram objeto das análises que ensejaram
Acórdão 2.076/2005-Plenário.
Os dois acórdãos tratam, portanto, de matérias diversas e são apreciados de forma conjunta nos
processos de aposentadoria submetidos à apreciação do TCU, restando assente a legalidade do
pagamento da “opção” aos que cumulativamente atendem aos requisitos definidos nos Acórdãos
2.076/2005 e 1.599/2019, ambos do Plenário, os quais têm por fundamento normas de origem legal e
constitucional.
De qualquer modo, ainda que tais decisões fossem conflitantes, há de se ter em conta que o
entendimento firmado em procedimento administrativo submetido à apreciação do TCU, estranho ao
ato de aposentadoria ora analisado, jamais poderia ser impeditivo à observância do mandamento
constitucional objeto de seu art. 40, § 2º, inserido por meio da Emenda Constitucional 20/1998.
Nessa direção, rememoro a decisão exarada pelo Plenário do STF, no MS 26.196, de Relatoria
do Ministro Ayres Brito (Ata 1/2011, DJE 20, de 18/11/2010), no sentido de que “ O que regula os
proventos da inatividade é a lei (e não sua interpretação) vigente ao tempo em que o servidor
preencheu os requisitos para a respectiva aposentadoria (Súmula 359/STF). Somente a lei pode
conceder vantagens a servidores públicos(...)”.
Naquela assentada, a Suprema Corte deixou assente, também, que “Inexiste direito adquirido
com fundamento em antiga e superada interpretação da lei”, bem assim afastou o princípio da
segurança em caso semelhante ao ora apreciado, em que o registro do ato não foi autorizado pelo TCU
e a antiga jurisprudência não havia sido aplicada em relação ao impetrante.
Portanto, nego provimento ao apelo recursal.
Feitas essas considerações, voto por que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.

ACÓRDÃO Nº 5396/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 008.869/2020-0.
2. Grupo I – Classe de Assunto I: Pedido de Reexame em Aposentadoria.
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes:
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3.1. Interessado: Maria de Fátima Monte da Silva (236.004.894-53)
3.2. Recorrente: Maria de Fatima Monte da Silva (236.004.894-53).
4. Entidade: Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé.
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade
de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: Luciano Gondin Faria (301.327/OAB-SP)
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Maria de Fátima
Monte da Silva contra o Acórdão 9371/2020-TCU-1ª Câmara;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira
Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1999, em:
9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento;
9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5396-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues
(Relator) e Jorge Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

BENJAMIN ZYMLER
na Presidência

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral

GRUPO I – CLASSE I – Primeira Câmara
TC 008.943/2020-6
Natureza: Pedido de Reexame em Aposentadoria.
Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP
Interessado: Cesar Augusto Gilii (205.926.558-49)
Representação legal: não há
SUMÁRIO: APOSENTADORIA. VANTAGEM DENOMINADA “OPÇÃO”. PROVENTOS
SUPERIORES À REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO
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CONTIDA NA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. ILEGALIDADE E NEGATIVA DE
REGISTRO. PEDIDO DE REEXAME. CONHECIMENTO. ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA
ALTERAR A DELIBERAÇÃO RECORRIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. CIÊNCIA.
RELATÓRIO
Adoto, como relatório, instrução elaborada pela Secretaria de Recursos, cuja proposta foi
endossada pelo Ministério Público junto ao TCU:
INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de pedido de reexame interposto por Cesar Augusto Gilii (R001-peça 12), exservidor do TRT da 2ª Região/SP, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 7.631/2020-TCU-1ª
Câmara, rel. Ministro Benjamin Zymler (peça 7), o qual foi prolatado na sessão de julgamento do dia
14/7/2020-Telepresencial e inserto na Ata 23/2020-1ª Câmara.
3.1. A deliberação recorrida apresenta o seguinte teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional do
Trabalho da 2ª 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. Cesar Augusto Gilii, 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 2ª 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 ao sr. Cesar Augusto Gilii, alertando-o de que o efeito
suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução
dos valores indevidamente percebidos após a notificação;
9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o
interessado teve ciência desta deliberação;
9.4. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2º, do Regimento Interno, que a
concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de
novo ato concessório, escoimado da irregularidade apontada nestes autos. (ênfases acrescidas).

HISTÓRICO
O ato de aposentadoria do recorrente foi julgado ilegal, em virtude de constar a
incorporação da parcela vulgarmente conhecida como “opção” (vide ato de peça 2).
2.1. Sobre o instituto da “opção”, o Exmo. Ministro Benjamin Zymler, por ocasião da
apreciação do TC 027.914/2013-5 (Acórdão 2.988/2018-TCU-Plenário, Sessão de 12/12/2018),
elaborou em seu voto revisor, cujas razões foram integralmente acolhidas pela relatora, Ministra Ana
Arraes, didático e esclarecedor histórico, o qual será apresentado abaixo, com alguns ajustes de
forma, supressões e adições.
Da vantagem “opção”
2.2. Em síntese, a vantagem conhecida como “opção” constituía uma fração variável,
conforme definido em lei, da remuneração do cargo em comissão/função de confiança.
2.3. Era um direito conferido ao servidor ocupante de cargo efetivo, que assumia cargo em
comissão ou função de confiança, de continuar a ser remunerado com base em seu cargo efetivo, mas
com acréscimo decorrente do exercício do novo cargo/função.
2.4. A vantagem tinha por objetivo conferir estímulo financeiro para que o servidor efetivo
ocupasse cargo em comissão cuja remuneração fosse inferior à do cargo efetivo.
2.
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2.5. Aparentemente, o primeiro normativo que tratou da matéria foi a Lei 4.345/1964, que
assim dispôs (ênfase acrescida):
Art. 1º As tabelas de vencimentos dos cargos efetivos e em comissão, referidas no art.1º da Lei nº 4.242,
de 17 de julho de 1963, ficam substituídas pelas seguintes:
.................................................................................................................................................
§ 2º Ao funcionário nomeado para o exercício de cargo em comissão é facultado optar pelo vencimento
do símbolo, previsto na tabela b constante dêste artigo, ou pela percepção do vencimento e demais vantagens
de seu cargo efetivo acrescido de gratificação fixa, correspondente a 20% (vinte por cento) do valor do símbolo
do cargo em comissão respectivo.

2.6. Igual disciplina foi mantida pelo Decreto-Lei 1.445/1976 (que tratava da remuneração dos
servidores civis do Poder Executivo, dentre outros). Segundo o art. 3º, a vantagem correspondia a
20% do vencimento do Grupo Direção e Assessoramento Superiores (DAS).
2.7. A legislação foi sendo alterada ao longo do tempo, de modo que não só o percentual foi
alterado como também foram acrescidas outras vantagens/gratificações ao “optante” pela
remuneração do cargo efetivo.
2.8. O Decreto-Lei 2.270/1985, por exemplo, permitiu a inclusão da vantagem “representação
mensal” no cálculo da vantagem “opção”. O Decreto-Lei 2.365/1987 (art. 10) elevou o percentual
para 50% e a Lei 7.706/1988 (art. 4º), para 55%.
2.9. A Lei 8.538/1992 alterou a composição da parcela “opção”, que foi acrescida de 55% da
gratificação GADF (Gratificação de Atividade por Desempenho de Função), criada pela Lei
Delegada 13/1992.
2.10. Assim, quando da edição da Lei 8.538/1992, a “opção” passou a ser: 55% do vencimento
do DAS + 55% da GADF + representação mensal.
2.11. A Lei 8.911/1994 disciplinou o cálculo da opção para os servidores do Poder Executivo,
além de tratar do instituto da incorporação de “quintos”, previsto no art. 62 da Lei 8.112/1990. À
guisa de clareza, transcrevo o citado dispositivo:
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.”

2.12. A remuneração dos cargos em comissão prevista na Lei 8.911/1994 e que servia de base
de cálculo para a vantagem “opção” continuou a ser composta de vencimento básico, GADF e
representação mensal.
2.13. As alterações no cálculo da vantagem “opção” continuaram ao longo do tempo. Cito, por
exemplo, a Lei 9.030/1995, que estabeleceu que a vantagem equivaleria a 25% da remuneração total
do cargo ou função, para os DAS 4 a 6 (art. 2º), que passou a ser paga em rubrica única (sem GADF
ou representação mensal). Também previu o pagamento de uma parcela variável, equivalente à
diferença entre a remuneração efetiva e a remuneração do cargo em comissão.
2.14. Já a Lei 11.526/2007, alterada pela Lei 12.094/2009, fixou a “opção” como 60% da
remuneração do cargo em comissão.
2.15. No âmbito do Poder Judiciário, a Lei 9.421/1996 estabeleceu que a “opção” equivaleria a
70% do vencimento básico da função de confiança.
2.16. Importante registrar que algumas funções – geralmente as de menor valor e ocupadas
exclusivamente pelos servidores efetivos – são pagas em valor integral, juntamente com a
remuneração do cargo efetivo.
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2.17. São as chamadas funções gratificadas ou funções de representação (vide parágrafo único
do art. 2º da Lei 8.911/1994). Diversamente dos cargos em comissão, que exigem o afastamento do
servidor de seu cargo efetivo, as funções gratificadas não constituem cargo à parte. São apenas
gratificações pagas aos servidores efetivos em razão da assunção de maiores responsabilidades.
2.18. Nesses casos, o servidor não recebe a “opção” – já que não tem entre o que optar –, mas,
sim, o valor da função gratificada, juntamente com a remuneração de seu cargo efetivo.
2.19. As vantagens decorrentes do exercício de cargo em comissão/função de confiança e
função gratificada são de natureza pro labore faciendo, assim como adicionais pagos em razão das
condições específicas de trabalho (insalubridade, trabalho noturno etc.). Ou seja, são de natureza
transitória, uma vez que o servidor somente a elas faz jus quando no exercício do cargo ou função.
2.20. Uma vez que a aposentadoria ocorre no cargo efetivo e os proventos guardam relação
com esse cargo, não há como imaginar que vantagens associadas ao cargo em comissão possam
compor os proventos de aposentadoria, salvo autorização legal. Isso em virtude do princípio da
legalidade. De fato, não se pode relegar ao oblívio a lição de Hely Lopes Meirelles:
Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular
é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei
para o particular significa “pode fazer assim”; para o administrador público significa “deve fazer assim” (in
Direito Administrativo Brasileiro, 33ª ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2007, p. 87-88).

2.21 A Lei 8.112/1990 disciplinou a matéria nos seguintes termos:
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 (ênfase acrescida).

2.22. É sobremodo importante ressaltar que o direito de opção, que consta no § 2º supra, diz
respeito à opção entre as vantagens dos quintos, da prevista no art. 193 e do art. 192 – e não à
parcela vulgarmente chamada de “opção”.
2.23. A composição dos proventos deferidos ao servidor que optava por se aposentar na forma
do caput dependia do tipo de cargo ou função ocupada.
2.24. Se ex-ocupante de cargo em comissão, os proventos equivaleriam à remuneração desse
cargo. Se ocupante de função gratificada, que é vinculada ao exercício de cargo efetivo, os proventos
do servidor seriam compostos pela remuneração do cargo efetivo acrescida da gratificação de função.
Isso porque, no último caso, não se trata de um cargo autônomo, com estrutura remuneratória
própria, mas de uma mera gratificação paga ao servidor efetivo.
2.25. Veja-se que esse dispositivo legal não mencionava expressamente a possibilidade de
deferir ao inativo, que preencheu seus requisitos, a parcela da retribuição dos cargos em
comissão/função de confiança, conhecida como “opção”, nada obstante ressalve, em seu §2º, o
“direito de opção”.
2.26. O § 2º do art. 193 da Lei 8.112/1990 apenas autorizava que o servidor optasse por se
aposentar na forma do caput ou carreasse para os proventos de aposentadoria (calculados com base
na remuneração do cargo efetivo) as vantagens previstas nos arts. 62 e 192 da Lei 8.112/1990.
2.27. Nessa ordem de ideias, poder-se-ia argumentar que não existe amparo legal para o
pagamento da “opção” para os inativos, uma vez que a Lei 8.112/1990 não menciona expressamente
essa possibilidade.
2.28. Contudo, seria também possível extrair diretamente do caput, mediante interpretação
extensiva, a autorização para o pagamento da parcela “opção” ao inativo. Se o dispositivo conferia
ao ex-ocupante de cargo em comissão o direito de ter seus proventos calculados com base na
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remuneração desse cargo, não seria desarrazoado conferir a esse servidor o direito de acrescer a seus
proventos de cargo efetivo a parcela “opção”. Desse modo, estar-se-ia conferindo ao ex-ocupante do
cargo em comissão tratamento semelhante ao do servidor investido em função gratificada.
2.29. Isso porque, em muitos casos, a remuneração do cargo em comissão era inferior à do
cargo efetivo. Consequentemente, muitos desses servidores não se beneficiariam do art. 193 da Lei
8.112/1990, ao contrário daqueles que ocuparam função gratificada.
2.30. Todavia, essa interpretação não se coaduna com o pagamento de “quintos”, dada a
vedação contida no § 2º do art. 193 da Lei 8.112/1990.
2.31. A razão da vedação de acumulação das vantagens era claramente evitar o bis in idem nos
proventos de inatividade, haja vista que a finalidade do pagamento das vantagens era uma só:
assegurar estabilidade financeira na inatividade ao servidor que assumiu maiores responsabilidades
quando na atividade.
2.32. Não invalida esse raciocínio o fato de que era possível pagar, na atividade, a vantagem
dos “quintos” cumulativamente com a gratificação de função ou com a “opção”. Isso é uma distorção
do instituto dos “quintos”, pois, em vez de assegurar a estabilidade financeira àquele que se afastasse
do cargo ou função, acabava por elevar a remuneração do cargo efetivo ainda quando no exercício
do cargo em comissão ou função. Entretanto, isso era prevista em lei, o que não ocorre no caso da
inatividade.
2.33. Quando o servidor é necessariamente remunerado com base no cargo efetivo e recebe
uma gratificação fixada em lei, deve-se observar a vedação de pagamento cumulativo da gratificação
de função com as vantagens previstas nos arts. 62 (“quintos”/”décimos”) e 192 da Lei 8.112/1990.
Nesse sentido, cito, dentre inúmeros outros, a Decisão 47/2001-Plenário (rel. Ministro Benjamin
Zymler) e os Acórdãos 645/2003-Plenário (rel. Ministro Walton Alencar Rodrigues) e 814/2005-1ª
Câmara (relator Ministro Marcos Vilaça), proferido em processo de inspeção.
2.34. Apesar de não haver expressa previsão legal, a jurisprudência de mais de trinta anos vem
aceitando a inclusão da parcela “opção” (pagamento de uma fração da remuneração do cargo em
comissão ao servidor que opta pela remuneração do cargo efetivo) nos proventos do inativo que
implementou os requisitos do art.180 da Lei 1.711/1952 ou do art. 193 da Lei 8.112/1990. Nada
obstante, não é possível o pagamento da parcela “opção” – quando prevista em lei – com a vantagem
dos “quintos”, ex vi do disposto no § 2º do art. 193 da Lei 8.112/1990.
2.35. Mas não é só: a EC 20/1998 impõe que os proventos da inatividade sejam calculados com
base na remuneração do cargo efetivo e que não a superem no momento da concessão da
aposentadoria. Assim, todos os servidores que não implementaram as condições para a aposentação
até 15/12/1998 (véspera da vigência da EC 20/1998) não fazem jus à percepção de FC ou da parcela
“opção” (se existente na estrutura remuneratória) nos proventos de aposentadoria.
2.37. Ademais, a aposentadoria deve observar as regras vigentes no momento da
implementação de todos os requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário, motivo
pelo qual não é possível entender que o servidor tenha algum direito adquirido a determinada
vantagem paga na aposentadoria até que lhe seja assegurado o próprio direito à inativação.
2.38. Portanto, sob o ponto de vista legal, o cumprimento das exigências do art. 193 da Lei
8.112/1990, por si só, é irrelevante e não produz consequências jurídicas caso não tenham sido
atendidos os requisitos para a constituição da situação jurídica na qual a vantagem é devida: a
aposentadoria.
2.39. É nesse sentido o disposto no art. 7º da Lei 9.624/1998 (ênfase acrescida):
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 (grifos acrescidos).
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2.40. Assim, os servidores que não se encontravam em condições de se aposentar quando da
revogação do art. 193 do Regime Jurídico Único (até 18/1/1995) não podem se beneficiar dessa
vantagem.
2.41. De mais a mais, a jurisprudência apregoa que 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” (Acórdão 5.919/2019-1ª Câmara, de relatoria do ministro
Benjamin Zymler, entre outros).
Dos fundamentos para o julgamento pela ilegalidade da presente aposentadoria
2.42. Pois bem. Analisando-se o ato de aposentadoria do recorrente (peça 2), podem-se extrair
as seguintes informações: o interessado conta com 35 anos, 11 meses e 2 dias de tempo de serviço
para a aposentadoria, sendo que a vigência do ato é a partir de 18/8/2017, com fundamento na EC
47/2005. Assim, só veio a adquirir o direito à aposentação após a vigência da EC 20/1998.
2.43. Destarte, a presente concessão é ilegal porque:
a) houve violação à regra constitucional, introduzida pela Emenda Constitucional
20/1998, que limita o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo;
b) a jurisprudência apregoa que 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.
ADMISSIBILIDADE
3.
Reitera-se o exame de admissibilidade realizado por esta Secretaria (peça 13), ratificado
pelo Exmo. Ministro Walton Alencar Rodrigues (peça 15), que concluiu pelo conhecimento do
presente pedido de reexame, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c arts. 285 e 286, parágrafo
único, do Regimento Interno/TCU, suspendendo-se os efeitos dos itens 9.1, 9.3, 9.3.1 e 9.4 do Acórdão
recorrido.
EXAME DE MÉRITO
19.
Delimitação
Constitui objeto do presente recurso definir se:
y)
houve ofensa à EC 20/1998;
z)
houve a incidência da contribuição previdenciária sobre a opção até 28/1/1999;
aa) a decisão do TCU afronta o princípio constitucional da segurança jurídica e da isonomia;
bb) houve violação ao direito adquirido;
cc) deve ser feita a modulação dos efeitos do acórdão recorrido.
20.
Da ofensa à EC 20/1998.
20.1. O recorrente aduz que não teria havido violação à EC 20/1998.
20.2. Alega que o servidor tem direito de carrear à aposentadoria parcela da função
comissionada ou cargo em comissão exercido por 5 anos consecutivos ou 10 interpolados encontravase expresso no artigo 180 da Lei n. 1.711/1952 e no artigo 193, da Lei 8.112/1990 (peça 12, p. 2-6).
Análise:
20.3. O art. 41 da Lei 8.112/1990 assim dispõe:
Art. 41. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias
permanentes estabelecidas em lei.

20.4. Ora, as vantagens decorrentes do exercício de cargo em comissão/função de confiança e
função gratificada são de natureza pro labore faciendo. É dizer: são de natureza transitória, uma vez
que o servidor somente a elas faz jus quando no exercício do cargo ou função.
20.5. Posta assim a questão, é de se inferir que, diferentemente do alegado pelo recorrente, não
integra a remuneração dos servidores público federais a parcela vulgarmente chamada de “opção”,
por ter natureza transitória, e não permanente.
20.6. No que tange à definição de remuneração prevista na Lei 8.852/1994, é de se observar que
se aplica, tão somente, ao regramento da referida norma, conforme se pode depreender do disposto
em seu art. 1º:
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Art. 1º Para os efeitos desta Lei, a retribuição pecuniária devida na administração pública direta,
indireta e fundacional de qualquer dos Poderes da União compreende:
(...)
III - como remuneração, a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter individual e demais
vantagens, nestas compreendidas as relativas à natureza ou ao local de trabalho e a prevista no art. 62 da Lei
nº 8.112, de 1990, ou outra paga sob o mesmo fundamento, sendo excluídas:
(...)

20.7. Assim, houve violação ao § 2° do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada
pela Emenda Constitucional 20/1998, que assim dispunha:
§ 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 (grifos acrescidos).

21.
Da incidência da contribuição previdenciária até 28/1/1999.
21.1. O recorrente alega que o Plenário do Tribunal de Contas da União somente decidiu pela
não incidência da contribuição social sobre a retribuição pelo exercício de função comissionada na
sessão de 29/08/2001, ao apreciar representação formulada por unidade técnica da própria Corte de
Fiscalização, que deu origem ao Processo 006.153/1999-2 (Decisão 683/2001–TCU–Plenário).
21.2. Pondera que os “os servidores públicos que tenham satisfeito, até a data de 18 de janeiro
de 1995, os pressupostos temporais estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/1990, contribuíram sobre a
parcela de retribuição pelo exercício de função comissionada durante todo o lapso de tempo
estabelecido na norma” (peça 12, p. 6-7).
Análise:
21.3. Sobre essa questão, vem à baila as judiciosas considerações do Exmo. Ministro Benjamin
Zymler, por ocasião da apreciação do TC 001.928/2019-8 (Acórdão 5.919/2019–TCU–1ª Câmara,
Sessão de 23/7/2019):
9. (...) As parcelas remuneratórias decorrentes do exercício das funções comissionadas deixaram de
constituir base de incidência para a contribuição previdenciária desde 16/12/1998, motivo pelo qual também
não podem integrar os proventos de aposentadoria.
10. Nessa linha, a própria legislação editada após a EC 20/1998 não previa a incidência de contribuição
previdenciária sobre as funções de confiança e assemelhados, como se depreende do art. 1º da Lei 9.783,
publicada em 28/1/1999, na sequência da aprovação da EC 20/1998 (grifos acrescidos):
“Art. 1o A contribuição social do servidor público civil, ativo e inativo, e dos pensionistas dos três
Poderes da União, para a manutenção do regime de previdência social dos seus servidores, será de onze por
cento, incidente sobre a totalidade da remuneração de contribuição, do provento ou da pensão. (Vide Lei nº
10.887, de 2004) Vide ADIN 2010, de 1999
Parágrafo único. Entende-se como remuneração de contribuição o vencimento do cargo efetivo,
acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual, ou
quaisquer vantagens, inclusive as relativas à natureza ou ao local de trabalho, ou outra paga sob o mesmo
fundamento, excluídas: (...)”
11. Essa matéria foi objeto da Decisão 683/2001-Plenário, prolatada em 29/8/2001, na qual o Tribunal,
acolhendo a dissidência capitaneada pelo Ministro Ubiratan Aguiar, firmou o seguinte entendimento:
“O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Redator, DECIDE conhecer da Representação
formulada pela então Divisão de Pagamento - Dipag/Serec/Segedam e, tendo em vista o disposto nos arts. 40, §
12, 201, § 11, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98, firmar o
entendimento de que a retribuição pelo exercício de função comissionada não constitui parcela integrante da
remuneração sobre a qual incide a contribuição social do servidor público civil ativo, a partir da vigência da
Emenda Constitucional nº 20/98.”
12. Contra essa decisão foi interposto pedido de reexame pelo Subprocurador-Geral Ubaldo Alves
Caldas, que não foi conhecido (Decisão 1077/2001-Plenário).

21.4. Em virtude dessas considerações, é de se rejeitar o argumento apresentado pelo
recorrente.
22.
Da violação aos princípios da segurança jurídica e da isonomia.
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22.1. O recorrente obtempera que houve violação aos princípios da segurança jurídica e da
isonomia, com base nos seguintes argumentos (peça 12, p. 7-9):
22.2. O direito do Tribunal de Contas da União de alterar o seu posicionamento deve encontrar
limite no princípio da segurança jurídica, também de hierarquia constitucional, pois os administrados
não podem ficar indefinidamente sujeitos à instabilidade surgida a cada julgamento de registro de ato
de aposentadoria de servidor público, quando há alteração na composição do Colegiado, sob pena de
gerar descrédito para o Tribunal de Fiscalização e insegurança jurídica para o administrado.
22.3. Na análise do presente pedido de reexame, o recorrente espera que o Tribunal de Contas
da União considere, também, os inúmeros atos de aposentadoria julgados e registrados nos últimos 14
anos, tidos como legais por essa Corte de Fiscalização, com base no entendimento firmado, no
longínquo dia 30/11/2005, no Acórdão 2.076/2005-TCU-Plenário.
Análise:
22.4. Conforme visto no histórico desta instrução, a conclusão de que a presente concessão é
ilegal deveu-se, unicamente, ao exame da legislação referente ao instituto da “opção”.
22.5. No que tange à jurisprudência superada deste Tribunal, observa-se que os juízes são
independentes e somente se submetem à lei, e não à jurisprudência. Sobre o tema, traz-se à colação a
doutrina de Jorge Luiz Souto Maior e Valdete Souto Severo:
(...) o juiz tem o dever de se rebelar, de reagir, de não ceder, de reafirmar a sua independência, pois é
isto que a humanidade, que debruçou sobre o direito toda a regulação das relações de poder, espera dele. Um
juiz que, por conveniência, se curva ao entendimento de outros juízes, proferindo decisões contrárias à sua
convicção jurídica; que, por comodidade, aplica uma lei que fere a Constituição ou algum preceito dos direitos
humanos ou direitos fundamentais; que, por receio de qualquer natureza ou medo, acaba cumprindo uma
“ordem” ilegal; ou que, meramente, se abstém de “denunciar” as ameaças que sofra com relação à sua
independência; que não exerce com liberdade e responsabilidade as suas atribuições, deixa de ser digno da
função que exerce, perde, enfim, na essência, a designação de um autêntico magistrado e quem perde com isto
é toda a sociedade (in O Processo do Trabalho como instrumento do Direito do Trabalho e as ideias fora de
lugar do Novo CPC. São Paulo: LTr, 2015, p. 107-108)

22.6. Acrescente-se a doutrina de Mauro Schiavi:
Hodiernamente se exige uma postura mais ativa do Juiz para garantir os resultados práticos do
processo. A efetividade do processo depende não só de um Juiz imparcial e independente, mas, também, de um
magistrado mais ousado, comprometido com a justiça e com os resultados úteis do processo (in Manual de
Direito Processual do Trabalho, 4ª. Ed., São Paulo: LTr, 2011, p. 698).

22.7. Corroborando essas ideias, registra-se o conselho de Benedito Calheiros Bonfim:
A dócil submissão à jurisprudência estiola o espírito criador do advogado e do juiz. São os descontentes
e os inconformados os propulsores do progresso, raciocínio válido também no campo da ciência do Direito (in
Conselhos aos jovens advogados, 3ª Ed., Niterói, RJ: Impetus, 2012, p. 187).

22.8. De fato, a democracia se faz com respeito à diferença e com divergências. Assim, continua
Fábio Konder Comparato:
A independência funcional da magistratura, assim entendida, é uma garantia institucional do regime
democrático. O conceito institucional foi elaborado pela doutrina publicista alemã à época da República de
Weimar, para designar as fontes de organização dos Poderes Públicos, cuja função é assegurar o respeito aos
direitos subjetivos fundamentais, declarados na Constituição (grifos acrescidos) (apud Jorge Luiz Souto Maior
e Valdete Souto Severo, in O Processo do Trabalho como instrumento do Direito do Trabalho e as ideias fora
de lugar do Novo CPC. São Paulo: LTr, 2015, p. 114).

22.9. Observa-se que a submissão dos juízes somente à lei não é uma idiossincrasia do Direito
brasileiro, mas encontra ressonância na Alemanha, na Áustria, na Dinamarca, na Espanha, na
França, na Grécia, na Irlanda, na Itália e em Portugal, conforme pontuam Jorge Luiz Souto Maior e
Valdete Souto Severo:
Na Alemanha, há disposição expressa no sentido de que “os juízes são independentes e somente se
submetem à lei” (art. 97). Na Áustria, “Os juízes são independentes no exercício de suas funções judiciárias”
(art. 87). Na Dinamarca, “No exercício de suas funções os magistrados devem se conformar à lei” (art. 64). Na
Espanha, “A justiça emana do povo e ela é administrada em nome do rei por juízes e magistrados que
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constituem o poder judiciário e são independentes, inamovíveis, responsáveis e submetidos exclusivamente ao
império da lei” (art. 117). Há também norma dispondo que “Toda pessoa tem o direito de obter a proteção
efetiva dos juízes e tribunais para exercer seus direitos e seus interesses legítimos, sem que em nenhum caso
esta proteção possa lhe ser recursada” (art. 24).
No mesmo pórtico, o ordenamento jurídico francês prevê: “O presidente da República é garante da
independência da autoridade judiciária. Ele é assistido pelo Conselho superior da magistratura. Uma lei
orgânica traz estatuto dos magistrados. Os magistrados de carreira são inamovíveis” (art. 64). Na Grécia, há
disposição no sentido de que: “A justiça é composta por tribunais constituídos de magistrados de carreira que
possuem independência funcional e pessoal” (art. 87-1) e de que “No exercício de suas funções, os magistrados
são submetidos somente à Constituição e às leis; eles não são, em nenhum caso, obrigados a se submeter a
disposições contrárias à Constituição”(art. 87-2). Na Irlanda, “Os juízes são independentes no exercício de
suas funções judiciárias e submetidos somente à presente Constituição e à lei (art. 35-2). Na Itália: “A justiça é
exercida em nome do povo. Os juízes se submetem apenas à lei” (art. 101). Em Portugal, “os juízes são
inamovíveis. Eles não poderão ser multados, suspensos, postos em disponibilidade ou exonerados de suas
funções fora dos casos previstos pela lei” (art. 218-1). E mais: “os juízes não podem ser tidos por responsáveis
de suas decisões, salvo exceções consignadas na lei” (art. 218-2) (in O Processo do Trabalho como
instrumento do Direito do Trabalho e as ideias fora de lugar do Novo CPC. São Paulo: LTr, 2015, p.115).

22.10. Ante esses ponderosos argumentos, entende-se que este Tribunal deve interpretar o
regramento da “opção” de acordo com as regras de hermenêutica, e não guiado por precedentes
jurisprudenciais oscilantes e superados, que não informam um norte seguro a ser seguido. Nesse
sentir, não há que se falar em violação ao princípio da isonomia.
22.11. Ademais, observa-se que a jurisprudência deste tribunal sedimentou-se no sentido da
irregularidade do pagamento da parcela opção juntamente com quintos, conforme se extrai de
centenas de julgados desta Casa, trazendo-se, a título meramente ilustrativo, os seguintes Acórdãos:
1.255/2020, rel. Ministro-substituto Marcos Bemquerer Costa; 2.793/2019, rel. Ministra Ana Arraes;
e 2.646/2019, rel. Ministro Vital do Rêgo – todos do Plenário; 6.860/2020, rel. Ministro Benjamin
Zymler; 6.696/2020, rel. Ministro Walton Alencar Rodrigues; e 6.674/2020, rel. Ministro-Substituto
Weder de Oliveira – todos da 1ª Câmara; e 6.731/2020, rel. Ministro-Substituto André de Carvalho;
6.574/2020, rel. Ministro Augusto Nardes; e 6.178/2020, rel. Ministro Raimundo Carreiro – todos da
2ª Câmara.
22.12. Sobre o princípio da segurança jurídica, cabe lembrar que a sedimentada
jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de classificar como ato complexo a concessão de
aposentadoria, reforma ou pensão, consoante os seguintes julgados (RMS 3881/SP, MS 19875/DF, RE
195861/ES e MS 23665/DF).
22.13. Assim, sendo o ato de aposentadoria complexo, este 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. Tal entendimento decorre do disposto no
inciso III do art. 71 da Constituição Federal, que estabelece que compete ao Tribunal de Contas da
União apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão, assim como a concessão de
aposentadoria, reforma ou pensão.
22.14. Nessa perspectiva, impõe-se reconhecer que referido ato possui natureza precária,
razão pela qual, até que haja o efetivo julgamento e o consequente registro pela Corte de Contas, não
há que se falar em direito adquirido, ato jurídico perfeito, proteção da confiança, ou em
irredutibilidade dos proventos, tendo em vista a ausência de aperfeiçoamento e definitividade do ato.
22.15. A propósito do tema, colaciona-se entendimento esposado pela Corte Constitucional ao
decidir no âmbito do RE-195.861/ES:
APOSENTADORIA - ATO ADMINISTRATIVO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA – NATUREZA COISA JULGADA ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA. O ato de aposentadoria exsurge complexo, somente
se aperfeiçoando com o registro perante a Corte de Contas. Insubsistência da decisão judicial na qual
assentada, como óbice ao exame da legalidade, a coisa julgada administrativa. (grifos acrescidos)
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22.16. No caso em apreço, não houve o respectivo registro em razão da constatação de
ilegalidade no ato, o que afasta, por si só, a presunção de legitimidade do ato administrativo que
concedeu o benefício ao interessado, não havendo, assim, que se falar em violação da segurança
jurídica, de proteção da confiança, de direito adquirido ou de razoabilidade.
22.17. Quanto à boa-fé do interessado, tenha-se presente que foi considerada ao se dispensar
a devolução dos valores indevidamente recebidos, nos termos do subitem 9.2 do Acórdão recorrido.
22.18. Atuação que vai ao encontro do princípio da segurança jurídica, pois o interessado,
conquanto não tenha contribuído para a irregularidade, beneficiou-se ao longo dos anos de
pagamento irregular em detrimento dos cofres públicos. A segurança jurídica é garantida com a
dispensa do ressarcimento desses valores, limitada no tempo, à data da ciência da referida
deliberação pela unidade jurisdicionada, sendo devida a reposição dos valores recebidos
indevidamente a partir daquele momento, nos termos do art. 46, caput e §3º da Lei 8.112/1990, in
verbis:
Art. 46. As reposições e indenizações ao erário, atualizadas até 30 de junho de 1994, serão previamente
comunicadas ao servidor ativo, aposentado ou ao pensionista, para pagamento, no prazo máximo de trinta
dias, podendo ser parceladas, a pedido do interessado.
§3o Na hipótese de valores recebidos em decorrência de cumprimento a decisão liminar, a tutela
antecipada ou a sentença que venha a ser revogada ou rescindida, serão eles atualizados até a data da
reposição. (ênfase acrescida)

22.19. Acerca ainda da aplicação do princípio da segurança jurídica em atos de
aposentadoria/pensão, trazemos a lume excerto do Voto proferido pelo Exmo. Ministro José Jorge, no
Acórdão 2.350/2012, da 2.ª Câmara, que tratou da questão:
9. Com efeito, a aplicação do princípio da segurança jurídica em casos de registro de aposentadoria,
convolando atos ilegais, não se deve dar de forma indiscriminada, justificando-se somente em situações
especialíssimas, em que a ilegalidade e a negativa de registro do ato de concessão impliquem a total supressão
de meios de subsistência do beneficiário.
10. Cito, como exemplo, aquelas situações excepcionais nas quais a demora na análise por esta Corte
provocou conjuntura imodificável, como o atingimento da idade laboral máxima no serviço público, em que se
permite o cômputo viciado do tempo de serviço, hipóteses que não se aplicam ao caso ora em discussão. Nesse
sentido, transcrevo trecho do Acórdão 6.727/2009-2ª Câmara:
“Em situações extremas, nas quais a demora criou uma situação irreversível, como, por exemplo, no
caso de falecimento ou atingimento da idade máxima para permanência em atividade, o deslinde do caso
concreto não será igual ao de uma situação na qual o servidor aposentou-se com pouca idade e detém
condições para retornar à atividade.”
11. Assim, muito embora considere que o referido princípio seja de grande importância em nosso
ordenamento jurídico, entendo que sua aplicação deva ser ponderada frente a outros primados com assento
constitucional, a exemplo dos princípios da legalidade e da isonomia.
12. Dessa maneira, o exame do ato em apreço deve ser mais abrangente e, de maneira isonômica, seguir
o disposto na pacífica jurisprudência desta Corte de Contas, de modo a permitir que o tratamento ora
concedido ao recorrente seja similar àquele concedido aos demais beneficiários cujos atos outrora foram
submetidos ao descortino deste Tribunal, ou seja, devem ser observados o atendimento aos requisitos previstos
no Acórdão 1.893/2006-Plenário e o tratamento dispensado aos atos antigos.
13. Penso que qualquer ressalva nesse entendimento somente seria cabível nos casos em que o
julgamento pela ilegalidade, com a consequente negativa de registro do ato, colocasse em risco a subsistência
do ex-servidor, prejudicando sua subsistência.
(...)
17. Assim, considerando que os atos de aposentadoria em favor do recorrente devem ser examinados sob
o prisma da legalidade e da isonomia, bem como que remanesce a irregularidade referente à contagem de
tempo rural, entendo que não há motivos para reforma do Acórdão 7.469/2010-2ª Câmara.

22.20. Porém, o Plenário desta Casa, por meio do Acórdão 3.245/2010, ao acolher Voto
revisor do Ministro Walton Alencar Rodrigues, decidiu que apenas em casos especialíssimos, em que
a ilegalidade e a negativa de registro do ato de concessão impliquem a total supressão de meios de
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subsistência do beneficiário, admite-se a aplicação das teses da segurança jurídica e da proteção da
confiança do administrado, com o fim de considerar legais as concessões.
22.21. Tal posicionamento reflete o entendimento majoritário vigente neste Tribunal após
longos debates acerca da aplicabilidade do princípio da segurança jurídica para fins de registro de
atos de aposentadoria que apresentam irregularidades.
22.22. É sobremodo importante ressaltar que este Tribunal tem o poder/dever de apreciar,
para fins de registro, os atos de pensão civil na esfera federal, nos termos do art. 71 da Lei Maior.
Esta prerrogativa não pode ser infirmada pela sobreposição dos princípios da razoável duração do
processo e da eficiência na Administração Pública.
22.23. Nesse sentir, é de se opinar pela rejeição dos argumentos apresentados pelo recorrente.
23.
Do direito adquirido.
23.1. O recorrente alterca que houve violação ao direito adquirido, com base nos seguintes
argumentos (peça 12, p. 10-11):
23.2. O Acórdão 1.599/2019-TCU-Plenário desconsidera o princípio constitucional do direito
adquirido, estabelecido no inciso XXXVI do art. 5° da Lei Maior, pois a única exigência que fazia o
art. 193 da Lei 8.112/1990 era o exercício de função comissionada por cinco anos continuados ou dez
interpolados. A referida norma legal não exigia o tempo de serviço para aposentadoria.
23.3. Pondera que o Supremo Tribunal Federal-STF deferiu liminar (Mandado de Segurança
25.405), “para garantir o pagamento da parcela por entender que o direito já havia sido incorporado
ao patrimônio jurídico dos servidores quando do cumprimento do requisito imposto pela legislação,
ainda que o exercício do direito estivesse condicionado a período ou condição futura”.
Análise:
23.4. A aposentadoria deve observar as regras vigentes no momento da implementação de todos
os requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário, motivo pelo qual não é possível
entender que o servidor tenha algum direito adquirido a determinada vantagem paga na
aposentadoria até que lhe seja assegurado o próprio direito à inativação.
23.5. Portanto, sob o ponto de vista legal, o cumprimento das exigências do art. 193 da Lei
8.112/1990, por si só, é irrelevante e não produz consequências jurídicas caso não tenham sido
atendidos os requisitos para a constituição da situação jurídica na qual a vantagem é devida: a
aposentadoria.
23.6. É nesse sentido o disposto no art. 7º da Lei 9.624/1998 (grifos acrescidos):
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 (grifos acrescidos).

23.7. Nessa ordem de ideias, opina-se pela rejeição dos argumentos apresentados pelo
recorrente.
24.
Da modulação dos efeitos da decisão recorrida
24.1. O recorrente requer “a manutenção do pagamento da “opção” sob a forma de vantagem
pessoal, a ser absorvida pelos futuros aumentos remuneratórios da categoria e sem prejuízo do
pagamento da vantagem prevista no art. 62-A da Lei 8.112/1990” (peça 12, p. 11-13).
Análise:
24.2. A modulação adotada no Acórdão 2.988/2018-TCU-Plenário ocorreu, tão somente, para
os atos já registrados por esta Corte de Contas, conforme se depreende do seu subitem 9.3:
9.3. determinar à Secretaria-Geral de Administração que transforme em vantagem pessoal, passível de
absorção pelos reajustes específicos concedidos às carreiras a que pertencem os servidores deste Tribunal, a
retribuição parcial da função comissionada (“opção”) paga a inativos e pensionistas cujos proventos são
calculados com base na remuneração do servidor ativo e cujos atos concessórios já tenham sido objeto de
registro.
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24.3. Ora, no caso em reexame, o ato administrativo é precário, vez que não houve o respectivo
registro em razão da constatação de ilegalidade, o que afasta, por si só, a presunção de legitimidade
do ato administrativo que concedeu o benefício ao interessado.
24.4. Em virtude dessas considerações, é de se rejeitar os argumentos apresentados pelo
recorrente.
CONCLUSÃO
12.
Da análise de mérito, conclui-se que:
u)
o ato em reexame ofendeu a EC 20/1998;
v)
as parcelas remuneratórias decorrentes do exercício das funções comissionadas deixaram
de constituir base de incidência para a contribuição previdenciária desde 16/12/1998;
w) não houve violação aos princípios da segurança jurídica e da isonomia;
x)
não houve violação ao direito adquirido;
y)
não deve ser feita a modulação dos efeitos do acórdão recorrido.
11.1
Por conseguinte, deve-se negar provimento ao presente recurso.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
13.
Ante o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo-se, com
fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c arts. 285 e 286, parágrafo único, do Regimento
Interno/TCU:
a) conhecer do pedido de reexame interposto por Cesar Augusto Gilii (CPF 205.926.558-49) e,
no mérito, negar-lhe provimento;
b) dar ciência do Acórdão que for prolatado ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados,
ressaltando-se que o Relatório e o Voto que o fundamentarem podem ser consultados no endereço
www.tcu.gov.br/acordaos, no dia seguinte ao de sua oficialização.

VOTO
Trata-se de pedido de reexame interposto por Cesar Augusto Gilii, ex-servidor do Tribunal
Regional do Trabalho da 2ª Região/SP em face do Acórdão 7631/2020-TCU-1ª Câmara, relator E.
Ministro Benjamin Zymler.
A deliberação recorrida considerou ilegal e negou registro ao ato de concessão inicial de
aposentadoria em razão de pagamento irregular da vantagem “opção”, em contrariedade ao disposto no
artigo 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
20/1998.
Inconformado com o Acórdão 7631/2020-TCU-1ª Câmara, Cesar Augusto Gilii alega
inexistência de ofensa à Emenda Constitucional 20/1998, incidência da contribuição previdenciária
sobre os pagamentos que originaram a parcela “opção”, violação ao direito adquirido e aos princípios
da segurança jurídica e da isonomia, e defende a modulação dos efeitos da nova interpretação da
matéria.
Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso.
A Secretaria de Recursos e o Ministério Público junto ao TCU manifestam-se pelo conhecimento
e negativa do apelo recursal.
Feita essa apresentação, decido.
Conheço do pedido de reexame, satisfeitos os requisitos de admissibilidade estabelecidos no
artigo 48 da Lei 8.443/1992.
Quanto ao mérito, aquiesço aos pareceres da Unidade Técnica e do Ministério Público junto ao
TCU, cujas razões, desde já, incorporo ao meu voto.
De acordo com o voto que balizou o acórdão recorrido, o pagamento da vantagem “opção”,
constante do ato de aposentadoria ora analisado, proporciona sensível acréscimo aos respectivos
proventos em relação à última remuneração contributiva do beneficiário em atividade, resultando em
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ostensivo descumprimento ao disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação
dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
Trata-se de jurisprudência pacífica desta Corte de Contas, corroborada pelo entendimento
firmado por meio do Acórdão 1.599/2019-Plenário, abaixo transcrito, cujo teor tem fundamentado
inúmeras decisões semelhantes às questionadas no presente pedido de reexame:
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.
Além disso, desde o advento da Emenda Constitucional 20/1998, a contribuição social não incide
sobre parcelas recebidas pelo exercício de cargo em comissão ou função de confiança, conforme
entendimento fixado na Decisão 683/2001-TCU-Plenário. Daí a impossibilidade de a parcela ser
carreada aos proventos de aposentadoria, pois sobre ela não havia mais contribuição desde muito antes
da aposentadoria aqui examinada, emitida em 18/8/2017.
As alegações recursais no sentido de que a decisão recorrida teria infringido princípios e direitos
constitucionalmente garantidos não merecem prosperar.
O ato de aposentadoria deve observar as regras vigentes no momento da implementação de todos
os requisitos legais para sua concessão, não cabendo falar em direito adquirido a vantagem devida em
momento anterior à inativação.
A determinação no sentido da redução de proventos de aposentadoria, quando estes foram
calculados em desacordo com a Lei, não ofende o princípio da irredutibilidade de vencimentos, à
exemplo da decisão exarada pelo Plenário do STF, no MS 25.552 (Ata 17/2008, DJE 97, de
29/5/2008), da relatoria da E. Ministra Carmem Lúcia.
Em razão da precariedade do ato de aposentadoria, cujo aperfeiçoamento depende do seu
julgamento e registro pelo TCU, consoante previsto no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, a
decisão atacada não padece do suposto desrespeito ao princípio da segurança jurídica.
Conforme mencionado, o ato de aposentadoria apenas se consolida com o seu registro, após a
apreciação pelo TCU, o que não ocorreu nestes autos. Ademais, nos termos do art. 260, § 2º, do
Regimento Interno do TCU, ainda que houvesse sido determinado o registro do ato, a respectiva
decisão não faria coisa julgada administrativa e poderia ser revista de ofício pelo TCU no prazo de
cinco anos, observado o contraditório e a ampla defesa.
De qualquer modo, no que toca ao argumento de que o Acórdão 1.599/2019-Plenário teria
desconstituído o entendimento objeto do Acórdão 2.076/2005-Plenário, mais uma vez, não assiste
razão à recorrente.
Mediante o subitem 9.3.1 do Acórdão 2.076/2005-Plenário, esta Corte de Contas deliberou no
sentido de que “é assegurada 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”.
O alegado novo entendimento desta Corte de Contas, objeto do Acórdão 1.599/2019-TCUPlenário, por sua vez, fundamentou-se na regra estabelecida na Emenda Constitucional 20, de
15/12/1998, de que os proventos de aposentadoria não poderiam ser superiores à remuneração do
cargo efetivo no qual se deu a inativação, cujos efeitos não foram objeto das análises que ensejaram
Acórdão 2.076/2005-Plenário.
Os dois acórdãos tratam, portanto, de matérias diversas e são apreciados de forma conjunta nos
processos de aposentadoria submetidos à apreciação do TCU, restando assente a legalidade do
pagamento da “opção” aos que cumulativamente atendem aos requisitos definidos nos Acórdãos
2.076/2005 e 1.599/2019, ambos do Plenário, os quais têm por fundamento normas de origem legal e
constitucional.
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De qualquer modo, ainda que tais decisões fossem conflitantes, há de se ter em conta que o
entendimento firmado em procedimento administrativo submetido à apreciação do TCU, estranho ao
ato de aposentadoria ora analisado, jamais poderia ser impeditivo à observância do mandamento
constitucional objeto de seu art. 40, § 2º, inserido por meio da Emenda Constitucional 20/1998.
Nessa direção, rememoro a decisão exarada pelo Plenário do STF, no MS 26.196, de Relatoria
do Ministro Ayres Brito (Ata 1/2011, DJE 20, de 18/11/2010), no sentido de que “ O que regula os
proventos da inatividade é a lei (e não sua interpretação) vigente ao tempo em que o servidor
preencheu os requisitos para a respectiva aposentadoria (Súmula 359/STF). Somente a lei pode
conceder vantagens a servidores públicos(...)”.
Naquela assentada, a Suprema Corte deixou assente, também, que “Inexiste direito adquirido
com fundamento em antiga e superada interpretação da lei”, bem assim afastou o princípio da
segurança em caso semelhante ao ora apreciado, em que o registro do ato não foi autorizado pelo TCU
e a antiga jurisprudência não havia sido aplicada em relação ao impetrante.
Portanto, nego provimento ao apelo recursal.
Feitas essas considerações, voto por que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.

ACÓRDÃO Nº 5397/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 008.943/2020-6.
2. Grupo I – Classe de Assunto I: Pedido de Reexame em Aposentadoria.
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes:
3.1. Interessado: Cesar Augusto Gilii (205.926.558-49)
3.2. Recorrente: Cesar Augusto Gilii (205.926.558-49).
4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade
de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Cesar Augusto
Gilii contra o Acórdão 7631/2020-TCU-1ª Câmara;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira
Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1999, em:
9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento;
9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª
Região/SP.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5397-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues
(Relator) e Jorge Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
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13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

BENJAMIN ZYMLER
na Presidência

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral

GRUPO I – CLASSE I – Primeira Câmara
TC 008.992/2020-7
Natureza: Pedido de Reexame em Aposentadoria
Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região/PE
Interessado: Wilson Sales Paraizo Filho (122.801.604-63)
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 E NEGATIVA DE
REGISTRO. PEDIDO DE REEXAME. CONHECIMENTO. ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA
ALTERAR A DELIBERAÇÃO RECORRIDA. PROVIMENTO PARCIAL. DETERMINAÇÃO
PARA ADEQUAÇÃO DA PARCELA REFERENTE À INCORPORAÇÃO DE QUINTOS À
MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO STF NO RE 638.115. CIÊNCIA
RELATÓRIO
Adoto, como relatório, instrução elaborada pela Secretaria de Recursos, cuja proposta foi
endossada pelo Ministério Público junto ao TCU:
INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de pedido de reexame (peça 12) interposto pelo Sr. Wilson Sales Paraizo Filho,
ex-servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região/PE, contra o Acórdão 9000/2020 – TCU –
1ª Câmara (Peça 7), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro Bruno Dantas.
3.1. A deliberação recorrida apresenta o seguinte teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal
Regional do Trabalho da 6ª Região/PE,
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 Wilson Sales Paraizo Filho, 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 6ª Região/PE que:
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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 deste acórdão 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 6ª Região/PE.

HISTÓRICO
2.
O ato de aposentadoria do recorrente foi julgado ilegal, em virtude de constar a
incorporação da parcela vulgarmente conhecida como “opção” (vide ato de peça 2).
2.1. Sobre o instituto da “opção”, o Excelentíssimo Senhor Ministro Benjamin Zymler, por
ocasião da apreciação do TC 027.914/2013-5 (Acórdão 2.988/2018–TCU–Plenário, Sessão de
12/12/2018), elaborou em seu voto revisor, cujas razões foram integralmente acolhidas pela relatora,
ministra Ana Arraes, didático e esclarecedor histórico, o qual será apresentado abaixo, com alguns
ajustes de forma, supressões e adições.
Da vantagem “opção”
2.2. Em síntese, a vantagem conhecida como “opção” constituía uma fração variável,
conforme definido em lei, da remuneração do cargo em comissão/função de confiança.
2.3. Era um direito conferido ao servidor ocupante de cargo efetivo, que assumia cargo em
comissão ou função de confiança, de continuar a ser remunerado com base em seu cargo efetivo, mas
com acréscimo decorrente do exercício do novo cargo/função.
2.4. A vantagem tinha por objetivo conferir estímulo financeiro para que o servidor efetivo
ocupasse cargo em comissão cuja remuneração fosse inferior à do cargo efetivo.
2.5. Aparentemente, o primeiro normativo que tratou da matéria foi a Lei 4.345/1964, que
assim dispôs (grifei):
Art. 1º As tabelas de vencimentos dos cargos efetivos e em comissão, referidas no art.1º da Lei nº 4.242,
de 17 de julho de 1963, ficam substituídas pelas seguintes:
.................................................................................................................................................
§ 2º Ao funcionário nomeado para o exercício de cargo em comissão é facultado optar pelo vencimento
do símbolo, previsto na tabela b constante dêste artigo, ou pela percepção do vencimento e demais vantagens
de seu cargo efetivo acrescido de gratificação fixa, correspondente a 20% (vinte por cento) do valor do símbolo
do cargo em comissão respectivo.

2.6. Igual disciplina foi mantida pelo Decreto-Lei 1.445/1976 (que tratava da remuneração dos
servidores civis do Poder Executivo, dentre outros). Segundo o art. 3º, a vantagem correspondia a
20% do vencimento do Grupo Direção e Assessoramento Superiores (DAS).
2.7. A legislação foi sendo alterada ao longo do tempo, de modo que não só o percentual foi
alterado como também foram acrescidas outras vantagens/gratificações ao “optante” pela
remuneração do cargo efetivo.
2.8. O Decreto-Lei 2.270/1985, por exemplo, permitiu a inclusão da vantagem “representação
mensal” no cálculo da vantagem “opção”. O Decreto-Lei 2.365/1987 (art. 10) elevou o percentual
para 50% e a Lei 7.706/1988 (art. 4º), para 55%.
2.9. A Lei 8.538/1992 alterou a composição da parcela “opção”, que foi acrescida de 55% da
gratificação GADF (Gratificação de Atividade por Desempenho de Função), criada pela Lei
Delegada 13/1992.
2.10. Assim, quando da edição da Lei 8.538/1992, a “opção” passou a ser: 55% do vencimento
do DAS + 55% da GADF + representação mensal.
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2.11. A Lei 8.911/1994 disciplinou o cálculo da opção para os servidores do Poder Executivo,
além de tratar do instituto da incorporação de “quintos”, previsto no art. 62 da Lei 8.112/1990. À
guisa de clareza, transcrevo o citado dispositivo:
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.”

2.12. A remuneração dos cargos em comissão prevista na Lei 8.911/1994 e que servia de base
de cálculo para a vantagem “opção” continuou a ser composta de vencimento básico, GADF e
representação mensal.
2.13. As alterações no cálculo da vantagem “opção” continuaram ao longo do tempo. Cito, por
exemplo, a Lei 9.030/1995, que estabeleceu que a vantagem equivaleria a 25% da remuneração total
do cargo ou função, para os DAS 4 a 6 (art. 2º), que passou a ser paga em rubrica única (sem GADF
ou representação mensal). Também previu o pagamento de uma parcela variável, equivalente à
diferença entre a remuneração efetiva e a remuneração do cargo em comissão.
2.14. Já a Lei 11.526/2007, alterada pela Lei 12.094/2009, fixou a “opção” como 60% da
remuneração do cargo em comissão.
2.15. No âmbito do Poder Judiciário, a Lei 9.421/1996 estabeleceu que a “opção” equivaleria a
70% do vencimento básico da função de confiança.
2.16. Importante registrar que algumas funções – geralmente as de menor valor e ocupadas
exclusivamente pelos servidores efetivos – são pagas em valor integral, juntamente com a
remuneração do cargo efetivo.
2.17. São as chamadas funções gratificadas ou funções de representação (vide parágrafo único
do art. 2º da Lei 8.911/1994). Diversamente dos cargos em comissão, que exigem o afastamento do
servidor de seu cargo efetivo, as funções gratificadas não constituem cargo à parte. São apenas
gratificações pagas aos servidores efetivos em razão da assunção de maiores responsabilidades.
2.18. Nesses casos, o servidor não recebe a “opção” – já que não tem entre o que optar –, mas,
sim, o valor da função gratificada, juntamente com a remuneração de seu cargo efetivo.
2.19. As vantagens decorrentes do exercício de cargo em comissão/função de confiança e
função gratificada são de natureza pro labore faciendo, assim como adicionais pagos em razão das
condições específicas de trabalho (insalubridade, trabalho noturno etc.). Ou seja, são de natureza
transitória, uma vez que o servidor somente a elas faz jus quando no exercício do cargo ou função.
2.20. Uma vez que a aposentadoria ocorre no cargo efetivo e os proventos guardam relação
com esse cargo, não há como imaginar que vantagens associadas ao cargo em comissão possam
compor os proventos de aposentadoria, salvo autorização legal. Isso em virtude do princípio da
legalidade. De fato, não se pode relegar ao oblívio a lição de Hely Lopes Meirelles:
Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular
é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei
para o particular significa “pode fazer assim”; para o administrador público significa “deve fazer assim” (in
Direito Administrativo Brasileiro, 33ª ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2007, p. 87-88).

2.21 A Lei 8.112/1990 disciplinou a matéria nos seguintes termos:
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
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(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 (grifos acrescidos).

2.22. É sobremodo importante ressaltar que o direito de opção, que consta no § 2º supra, diz
respeito à opção entre as vantagens dos quintos, da prevista no art. 193 e do art. 192 – e não à
parcela vulgarmente chamada de “opção”.
2.23. A composição dos proventos deferidos ao servidor que optava por se aposentar na forma
do caput dependia do tipo de cargo ou função ocupada.
2.24. Se ex-ocupante de cargo em comissão, os proventos equivaleriam à remuneração desse
cargo. Se ocupante de função gratificada, que é vinculada ao exercício de cargo efetivo, os proventos
do servidor seriam compostos pela remuneração do cargo efetivo acrescida da gratificação de função.
Isso porque, no último caso, não se trata de um cargo autônomo, com estrutura remuneratória
própria, mas de uma mera gratificação paga ao servidor efetivo.
2.25. Veja-se que esse dispositivo legal não mencionava expressamente a possibilidade de
deferir ao inativo, que preencheu seus requisitos, a parcela da retribuição dos cargos em
comissão/função de confiança, conhecida como “opção”, nada obstante ressalve, em seu §2º, o
“direito de opção”.
2.26. O § 2º do art. 193 da Lei 8.112/1990 apenas autorizava que o servidor optasse por se
aposentar na forma do caput ou carreasse para os proventos de aposentadoria (calculados com base
na remuneração do cargo efetivo) as vantagens previstas nos arts. 62 e 192 da Lei 8.112/1990.
2.27. Nessa ordem de ideias, poder-se-ia argumentar que não existe amparo legal para o
pagamento da “opção” para os inativos, uma vez que a Lei 8.112/1990 não menciona expressamente
essa possibilidade.
2.28. Contudo, seria também possível extrair diretamente do caput, mediante interpretação
extensiva, a autorização para o pagamento da parcela “opção” ao inativo. Se o dispositivo conferia
ao ex-ocupante de cargo em comissão o direito de ter seus proventos calculados com base na
remuneração desse cargo, não seria desarrazoado conferir a esse servidor o direito de acrescer a seus
proventos de cargo efetivo a parcela “opção”. Desse modo, estar-se-ia conferindo ao ex-ocupante do
cargo em comissão tratamento semelhante ao do servidor investido em função gratificada.
2.29. Isso porque, em muitos casos, a remuneração do cargo em comissão era inferior à do
cargo efetivo. Consequentemente, muitos desses servidores não se beneficiariam do art. 193 da Lei
8.112/1990, ao contrário daqueles que ocuparam função gratificada.
2.30. Todavia, essa interpretação não se coaduna com o pagamento de “quintos”, dada a
vedação contida no § 2º do art. 193 da Lei 8.112/1990.
2.31. A razão da vedação de acumulação das vantagens era claramente evitar o bis in idem nos
proventos de inatividade, haja vista que a finalidade do pagamento das vantagens era uma só:
assegurar estabilidade financeira na inatividade ao servidor que assumiu maiores responsabilidades
quando na atividade.
2.32. Não invalida esse raciocínio o fato de que era possível pagar, na atividade, a vantagem
dos “quintos” cumulativamente com a gratificação de função ou com a “opção”. Isso é uma distorção
do instituto dos “quintos”, pois, em vez de assegurar a estabilidade financeira àquele que se afastasse
do cargo ou função, acabava por elevar a remuneração do cargo efetivo ainda quando no exercício
do cargo em comissão ou função. Entretanto, isso era prevista em lei, o que não ocorre no caso da
inatividade.
2.33. Quando o servidor é necessariamente remunerado com base no cargo efetivo e recebe
uma gratificação fixada em lei, deve-se observar a vedação de pagamento cumulativo da gratificação
de função com as vantagens previstas nos arts. 62 (“quintos”/”décimos”) e 192 da Lei 8.112/1990.
Nesse sentido, cito, dentre inúmeros outros, a Decisão 47/2001-Plenário (rel. Ministro Benjamin
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Zymler) e os Acórdãos 645/2003-Plenário (rel. Ministro Walton Alencar Rodrigues) e 814/2005-1ª
Câmara (relator Ministro Marcos Vilaça), proferido em processo de inspeção.
2.34. Apesar de não haver expressa previsão legal, a jurisprudência de mais de trinta anos vem
aceitando a inclusão da parcela “opção” (pagamento de uma fração da remuneração do cargo em
comissão ao servidor que opta pela remuneração do cargo efetivo) nos proventos do inativo que
implementou os requisitos do art.180 da Lei 1.711/1952 ou do art. 193 da Lei 8.112/1990. Nada
obstante, não é possível o pagamento da parcela “opção” – quando prevista em lei – com a
vantagem dos “quintos”, ex vi do disposto no § 2º do art. 193 da Lei 8.112/1990.
2.35. Mas não é só: a EC 20/1998 impõe que os proventos da inatividade sejam calculados com
base na remuneração do cargo efetivo e que não a superem no momento da concessão da
aposentadoria. Assim, todos os servidores que não implementaram as condições para a aposentação
até 15/12/1998 (véspera da vigência da EC 20/1998) não fazem jus à percepção de FC ou da parcela
“opção” (se existente na estrutura remuneratória) nos proventos de aposentadoria.
2.37. Ademais, a aposentadoria deve observar as regras vigentes no momento da
implementação de todos os requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário, motivo
pelo qual não é possível entender que o servidor tenha algum direito adquirido a determinada
vantagem paga na aposentadoria até que lhe seja assegurado o próprio direito à inativação.
2.38. Portanto, sob o ponto de vista legal, o cumprimento das exigências do art. 193 da Lei
8.112/1990, por si só, é irrelevante e não produz consequências jurídicas caso não tenham sido
atendidos os requisitos para a constituição da situação jurídica na qual a vantagem é devida: a
aposentadoria.
2.39. É nesse sentido o disposto no art. 7º da Lei 9.624/1998 (grifos acrescidos):
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 (grifos acrescidos).

2.40. Assim, os servidores que não se encontravam em condições de se aposentar quando da
revogação do art. 193 do Regime Jurídico Único (até 18/1/1995) não podem se beneficiar dessa
vantagem.
2.41. De mais a mais, a jurisprudência apregoa que 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” (Acórdão 5.919/2019-1ª Câmara, de relatoria do
ministro Benjamin Zymler, entre outros).
Dos fundamentos para o julgamento pela ilegalidade da presente aposentadoria
2.42. Pois bem. Analisando-se o ato de aposentadoria do recorrente (peça 2), podem-se extrair
as seguintes informações: o recorrente conta com 38 anos 3 meses e 29 dias de tempo de serviço,
sendo que a vigência do ato é a partir de 01/06/2017, com fundamento na EC 47/2005. Assim, só veio
a adquirir o direito à aposentação após a vigência da EC 20/1998.
2.43. Destarte, a presente concessão é ilegal porque:
a) houve violação à regra constitucional, introduzida pela Emenda Constitucional
20/1998, que limita o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo;
b) a jurisprudência apregoa que 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.
ADMISSIBILIDADE
3.
Reitera-se o exame de admissibilidade realizado pelo Sar/Serur (peça 13), que opinou pelo
conhecimento do recurso, nos termos do artigo 48 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 285 e 286,
parágrafo único, do RI/TCU, suspendendo-se os efeitos dos itens 9.1, 9.3 e 9.3.1 do Acórdão
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9.000/2020-TCU-1ª Câmara. O Excelentíssimo Senhor Ministro Walton Alencar Rodrigues, mediante
despacho de peça 22, concordou com esta unidade técnica.
EXAME DE MÉRITO
25.
Delimitação
Constitui objeto do presente recurso definir se:
dd) houve ofensa à EC 20/1998;
ee) houve a incidência da contribuição previdenciária sobre a opção até 28/1/1999;
ff) houve violação aos princípios da segurança jurídica e da isonomia;
gg) houve violação ao direito adquirido;
hh) deve ser feita a modulação dos efeitos do acórdão recorrido;
ii)
deve ser alterada a redação dos comandos do acórdão recorrido relativos à parcela
“quintos” em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE.
26. Da ofensa à EC 20/1998
26.1. Aduz-se que não teria havido violação à EC 20/1998, com base nos seguintes argumentos:
5.2. Nos termos da legislação em vigor (Lei n° 8.852/1994, art. 1°, inciso III), integra a
remuneração do servidor ocupante de cargo efetivo a retribuição pelo exercício de função de direção,
chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de natureza especial, prevista no art.
62 da Lei 8.112/1990.
5.3. Portanto, o pagamento na aposentadoria da parcela denominada "opção" aos servidores
públicos que tenham satisfeito, até a data de 18 de janeiro de 1995, os pressupostos temporais
estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/1990, não viola o § 2° do art. 40 da Constituição Federal, com
a redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998, porque a retribuição pelo exercício de função
de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de natureza especial,
prevista no art. 62 da Lei 8.112/1990, integra a remuneração do servidor ocupante de cargo efetivo,
nos termos do inciso III do art. 1° da Lei 8.852/1994.
Análise:
5.4. O art. 41 da Lei 8.112/1990 assim dispõe:
Art. 41. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias
permanentes estabelecidas em lei.
5.5. Ora, as vantagens decorrentes do exercício de cargo em comissão/função de confiança e

função gratificada são de natureza pro labore faciendo. É dizer: são de natureza transitória, uma vez
que o servidor somente a elas faz jus quando no exercício do cargo ou função.
5.6. Posta assim a questão, é de se inferir que, diferentemente do alegado pelo recorrente, não
integra a remuneração dos servidores público federais a parcela vulgarmente chamada de “opção”,
por ter natureza transitória, e não permanente.
5.7. No que tange à definição de remuneração prevista na Lei 8.852/1994, é de se observar que
se aplica, tão somente, ao regramento da referida norma, conforme se pode depreender do disposto
em seu art. 1º:
Art. 1º Para os efeitos desta Lei, a retribuição pecuniária devida na administração pública direta,
indireta e fundacional de qualquer dos Poderes da União compreende:
(...)
III - como remuneração, a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter individual e demais
vantagens, nestas compreendidas as relativas à natureza ou ao local de trabalho e a prevista no art. 62 da Lei
nº 8.112, de 1990, ou outra paga sob o mesmo fundamento, sendo excluídas:
(...)

5.8. Assim, houve violação ao § 2° do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada
pela Emenda Constitucional 20/1998, que assim dispunha:
§ 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 (grifos acrescidos).

27.

Da incidência da contribuição previdenciária até 28/1/1999
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6.1. O recorrente aduz que o Plenário do Tribunal de Contas da União somente decidiu pela
não incidência da contribuição social sobre a retribuição pelo exercício de função comissionada na
sessão de 29/08/2001, ao apreciar representação formulada por unidade técnica da própria Corte de
Fiscalização, que deu origem ao Processo 006.153/1999-2 (Decisão 683/2001–TCU–Plenário).
Análise:
6.2. Sobre essa questão, vem à baila as judiciosas considerações do Excelentíssimo Senhor
Ministro Benjamin Zymler, por ocasião da apreciação do TC 001.928/2019-8 (Acórdão 5.919/2019–
TCU–1ª Câmara, Sessão de 23/7/2019):
9. (...) As parcelas remuneratórias decorrentes do exercício das funções comissionadas deixaram de
constituir base de incidência para a contribuição previdenciária desde 16/12/1998, motivo pelo qual também
não podem integrar os proventos de aposentadoria.
10. Nessa linha, a própria legislação editada após a EC 20/1998 não previa a incidência de contribuição
previdenciária sobre as funções de confiança e assemelhados, como se depreende do art. 1º da Lei 9.783,
publicada em 28/1/1999, na sequência da aprovação da EC 20/1998 (grifos acrescidos):
“Art. 1o A contribuição social do servidor público civil, ativo e inativo, e dos pensionistas dos três
Poderes da União, para a manutenção do regime de previdência social dos seus servidores, será de onze por
cento, incidente sobre a totalidade da remuneração de contribuição, do provento ou da pensão. (Vide Lei nº
10.887, de 2004) Vide ADIN 2010, de 1999
Parágrafo único. Entende-se como remuneração de contribuição o vencimento do cargo efetivo,
acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual, ou
quaisquer vantagens, inclusive as relativas à natureza ou ao local de trabalho, ou outra paga sob o mesmo
fundamento, excluídas: (...)”
11. Essa matéria foi objeto da Decisão 683/2001-Plenário, prolatada em 29/8/2001, na qual o Tribunal,
acolhendo a dissidência capitaneada pelo Ministro Ubiratan Aguiar, firmou o seguinte entendimento:
“O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Redator, DECIDE conhecer da Representação
formulada pela então Divisão de Pagamento - Dipag/Serec/Segedam e, tendo em vista o disposto nos arts. 40, §
12, 201, § 11, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98, firmar o
entendimento de que a retribuição pelo exercício de função comissionada não constitui parcela integrante da
remuneração sobre a qual incide a contribuição social do servidor público civil ativo, a partir da vigência da
Emenda Constitucional nº 20/98.”
12. Contra essa decisão foi interposto pedido de reexame pelo Subprocurador-Geral Ubaldo Alves
Caldas, que não foi conhecido (Decisão 1077/2001-Plenário).

6.3. Em virtude dessas considerações, é de se rejeitar o argumento apresentado.
7. Da violação aos princípios da segurança jurídica e da isonomia
7.1. O recorrente aduz que houve violação aos princípios da segurança jurídica e da isonomia,
com base nos seguintes argumentos:
7.2. O direito do Tribunal de Contas da União de alterar o seu posicionamento deve encontrar
limite no princípio da segurança jurídica, também de hierarquia constitucional, pois os administrados
não podem ficar indefinidamente sujeitos à instabilidade surgida a cada julgamento de registro de ato
de aposentadoria de servidor público, quando há alteração na composição do Colegiado, sob pena de
gerar descrédito para o Tribunal de Fiscalização e insegurança jurídica para o administrado.
7.3. Na análise do presente pedido de reexame, o recorrente espera que o Tribunal de Contas
da União considere, também, os inúmeros atos de aposentadoria julgados e registrados nos últimos 14
(quatorze) anos, tidos como legais por essa Corte de Fiscalização, com base no entendimento firmado,
no longínquo dia 30/11/2005, no Acórdão 2.076/2005–TCU–Plenário.
Análise:
7.4. Conforme visto no histórico desta instrução, a conclusão de que a presente concessão é
ilegal deveu-se, unicamente, ao exame da legislação referente ao instituto da “opção”.
7.5. No que tange à jurisprudência superada deste Tribunal, observa-se que os juízes são
independentes e somente se submetem à lei, e não à jurisprudência. Sobre o tema, traz-se à colação a
doutrina de Jorge Luiz Souto Maior e Valdete Souto Severo:
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(...) o juiz tem o dever de se rebelar, de reagir, de não ceder, de reafirmar a sua independência, pois é
isto que a humanidade, que debruçou sobre o direito toda a regulação das relações de poder, espera dele. Um
juiz que, por conveniência, se curva ao entendimento de outros juízes, proferindo decisões contrárias à sua
convicção jurídica; que, por comodidade, aplica uma lei que fere a Constituição ou algum preceito dos direitos
humanos ou direitos fundamentais; que, por receio de qualquer natureza ou medo, acaba cumprindo uma
“ordem” ilegal; ou que, meramente, se abstém de “denunciar” as ameaças que sofra com relação à sua
independência; que não exerce com liberdade e responsabilidade as suas atribuições, deixa de ser digno da
função que exerce, perde, enfim, na essência, a designação de um autêntico magistrado e quem perde com isto
é toda a sociedade (in O Processo do Trabalho como instrumento do Direito do Trabalho e as ideias fora de
lugar do Novo CPC. São Paulo: LTr, 2015, p. 107-108)

7.6. Acrescente-se a doutrina de Mauro Schiavi:
Hodiernamente se exige uma postura mais ativa do Juiz para garantir os resultados práticos do
processo. A efetividade do processo depende não só de um Juiz imparcial e independente, mas, também, de um
magistrado mais ousado, comprometido com a justiça e com os resultados úteis do processo (in Manual de
Direito Processual do Trabalho, 4ª. Ed., São Paulo: LTr, 2011, p. 698).

7.7. Corroborando essas ideias, registra-se o conselho de Benedito Calheiros Bonfim:
A dócil submissão à jurisprudência estiola o espírito criador do advogado e do juiz. São os descontentes
e os inconformados os propulsores do progresso, raciocínio válido também no campo da ciência do Direito (in
Conselhos aos jovens advogados, 3ª Ed., Niterói, RJ: Impetus, 2012, p. 187).

7.8. De fato, a democracia se faz com respeito à diferença e com divergências. Assim, continua
Fábio Konder Comparato:
A independência funcional da magistratura, assim entendida, é uma garantia institucional do regime
democrático. O conceito institucional foi elaborado pela doutrina publicista alemã à época da República de
Weimar, para designar as fontes de organização dos Poderes Públicos, cuja função é assegurar o respeito aos
direitos subjetivos fundamentais, declarados na Constituição (grifos acrescidos) (apud Jorge Luiz Souto Maior
e Valdete Souto Severo, in O Processo do Trabalho como instrumento do Direito do Trabalho e as ideias fora
de lugar do Novo CPC. São Paulo: LTr, 2015, p. 114).

7.9. Observa-se que a submissão dos juízes somente à lei não é uma idiossincrasia do Direito
brasileiro, mas encontra ressonância na Alemanha, na Áustria, na Dinamarca, na Espanha, na
França, na Grécia, na Irlanda, na Itália e em Portugal, conforme pontuam Jorge Luiz Souto Maior e
Valdete Souto Severo:
Na Alemanha, há disposição expressa no sentido de que “os juízes são independentes e somente se
submetem à lei” (art. 97). Na Áustria, “Os juízes são independentes no exercício de suas funções judiciárias”
(art. 87). Na Dinamarca, “No exercício de suas funções os magistrados devem se conformar à lei” (art. 64). Na
Espanha, “A justiça emana do povo e ela é administrada em nome do rei por juízes e magistrados que
constituem o poder judiciário e são independentes, inamovíveis, responsáveis e submetidos exclusivamente ao
império da lei” (art. 117). Há também norma dispondo que “Toda pessoa tem o direito de obter a proteção
efetiva dos juízes e tribunais para exercer seus direitos e seus interesses legítimos, sem que em nenhum caso
esta proteção possa lhe ser recursada” (art. 24).
No mesmo pórtico, o ordenamento jurídico francês prevê: “O presidente da República é garante
da independência da autoridade judiciária. Ele é assistido pelo Conselho superior da magistratura. Uma lei
orgânica traz estatuto dos magistrados. Os magistrados de carreira são inamovíveis” (art. 64). Na Grécia, há
disposição no sentido de que: “A justiça é composta por tribunais constituídos de magistrados de carreira que
possuem independência funcional e pessoal” (art. 87-1) e de que “No exercício de suas funções, os magistrados
são submetidos somente à Constituição e às leis; eles não são, em nenhum caso, obrigados a se submeter a
disposições contrárias à Constituição”(art. 87-2). Na Irlanda, “Os juízes são independentes no exercício de
suas funções judiciárias e submetidos somente à presente Constituição e à lei (art. 35-2). Na Itália: “A justiça é
exercida em nome do povo. Os juízes se submetem apenas à lei” (art. 101). Em Portugal, “os juízes são
inamovíveis. Eles não poderão ser multados, suspensos, postos em disponibilidade ou exonerados de suas
funções fora dos casos previstos pela lei” (art. 218-1). E mais: “os juízes não podem ser tidos por responsáveis
de suas decisões, salvo exceções consignadas na lei” (art. 218-2) (in O Processo do Trabalho como
instrumento do Direito do Trabalho e as ideias fora de lugar do Novo CPC. São Paulo: LTr, 2015, p.115).
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7.10. Ante esses ponderosos argumentos, entende-se que este Tribunal deve interpretar o
regramento da “opção” de acordo com as regras de Hermenêutica, e não guiado por precedentes
jurisprudenciais oscilantes e superados, que não informam um norte seguro a ser seguido. Nesse
sentir, não há que se falar em violação ao princípio da isonomia.
7.11. Ademais, observa-se que a jurisprudência deste tribunal sedimentou-se no sentido da
irregularidade do pagamento da parcela opção juntamente com quintos, conforme se extrai de
centenas de julgados desta Casa, trazendo-se, a título meramente ilustrativo, os seguintes Acórdãos:
1.255/2020, Relator Marcos Bemquerer; 2.793/2019, Relatora Ana Arraes; e 2.646/2019, Relator
Vital do Rêgo – todos do Plenário; 6.860/2020, Relator Benjamin Zymler; 6.696/2020, Relator Walton
Alencar Rodrigues; e 6.674/2020, Relator Weder de Oliveira – todos da 1ª Câmara; e 6.731/2020,
Relator André de Carvalho; 6.574/2020, Relator Augusto Nardes; e 6.178/2020, Relator Raimundo
Carreiro – todos da 2ª Câmara.
7.12. Sobre o princípio da segurança jurídica, cabe lembrar que a sedimentada jurisprudência
da Suprema Corte é no sentido de classificar como ato complexo a concessão de aposentadoria,
reforma ou pensão, consoante os seguintes julgados (RMS 3881/SP, MS 19875/DF, RE 195861/ES e
MS 23665/DF).
7.13. Assim, sendo o ato de aposentadoria complexo, este 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. Tal entendimento decorre do disposto no
inciso III do art. 71 da Constituição Federal, que estabelece que compete ao Tribunal de Contas da
União apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão, assim como a concessão de
aposentadoria, reforma ou pensão.
7.14. Nessa perspectiva, impõe-se reconhecer que referido ato possui natureza precária, razão
pela qual, até que haja o efetivo julgamento e o consequente registro pela Corte de Contas, não há
que se falar em direito adquirido, ato jurídico perfeito, proteção da confiança, ou em irredutibilidade
dos proventos, tendo em vista a ausência de aperfeiçoamento e definitividade do ato.
7.15. A propósito do tema, colaciona-se entendimento esposado pela Corte Constitucional ao
decidir no âmbito do RE-195.861/ES:
APOSENTADORIA - ATO ADMINISTRATIVO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA – NATUREZA COISA JULGADA ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA. O ato de aposentadoria exsurge complexo, somente
se aperfeiçoando com o registro perante a Corte de Contas. Insubsistência da decisão judicial na qual
assentada, como óbice ao exame da legalidade, a coisa julgada administrativa. (grifos acrescidos)

7.16. No caso em apreço, não houve o respectivo registro em razão da constatação de
ilegalidade no ato, o que afasta, por si só, a presunção de legitimidade do ato administrativo que
concedeu o benefício ao recorrente, não havendo, assim, que se falar em violação da segurança
jurídica, de proteção da confiança, de direito adquirido ou de razoabilidade.
7.17. Quanto à boa-fé do recorrente, tenha-se presente que já foi considerada ao se dispensar a
devolução dos valores indevidamente recebidos, nos termos do subitem 9.2 do acórdão recorrido.
7.18. É sobremodo importante ressaltar que este Tribunal tem o poder/dever de apreciar, para
fins de registro, os atos de pensão civil na esfera federal, nos termos do art. 71 da Lei Maior. Esta
prerrogativa não pode ser infirmada pela sobreposição dos princípios da razoável duração do
processo e da eficiência na Administração Pública.
7.19. Nesse sentir, é de se opinar pela rejeição dos argumentos apresentados.
8. Do direito adquirido
8.1. O recorrente aduz que houve violação ao direito adquirido, com base nos seguintes
argumentos:
8.2. O Acórdão 1.599/2019–TCU–Plenário desconsidera o princípio constitucional do direito
adquirido, estabelecido no inciso XXXVI do art. 5° da Lei Maior, pois a única exigência que fazia o

1358
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

art. 193 da Lei 8.112/1990 era o exercício de função comissionada por cinco anos continuados ou dez
interpolados. A referida norma legal não exigia o tempo de serviço para aposentadoria.
Análise:
8.3. A aposentadoria deve observar as regras vigentes no momento da implementação de todos
os requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário, motivo pelo qual não é possível
entender que o servidor tenha algum direito adquirido a determinada vantagem paga na
aposentadoria até que lhe seja assegurado o próprio direito à inativação.
8.4. Portanto, sob o ponto de vista legal, o cumprimento das exigências do art. 193 da Lei
8.112/1990, por si só, é irrelevante e não produz consequências jurídicas caso não tenham sido
atendidos os requisitos para a constituição da situação jurídica na qual a vantagem é devida: a
aposentadoria.
8.5. É nesse sentido o disposto no art. 7º da Lei 9.624/1998 (grifos acrescidos):
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 (grifos acrescidos).

8.6. Nessa ordem de ideias, opina-se pela rejeição dos argumentos apresentados.
9. Da modulação dos efeitos da decisão recorrida
9.1. O recorrente aduz que deveria haver a modulação dos efeitos do acórdão recorrido, com
base nos seguintes argumentos:
9.2. A Lei 13.655/2018 incluiu no Decreto-Lei 4.657/1994 (LINDB) disposições sobre
segurança jurídica e eficiência na criação e na aplicação do direito público, dentre elas a expressa no
acrescido art. 23, segundo o qual: "A decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer
interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou
novo condicionamento de direito, deverá prever regime de transição quando indispensável para que o
novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente
e sem prejuízo aos interesses gerais".
9.3. Por sua vez, o Decreto-Lei 200/1967 estabelece em seu art. 103 que: "Todo servidor que
estiver percebendo vencimento, salário ou provento superior ao fixado para o cargo nos planos de
classificação e remuneração, terá a diferença caracterizada como vantagem pessoal, nominalmente
identificável, a qual em nenhuma hipótese será aumentada, sendo absorvida progressivamente pelos
aumentos que vierem a ser realizados no vencimento, salário ou provento fixado para o cargo nos
mencionados planos".
9.4. Os referidos dispositivos normativos exigem aplicação e não devem ser desconsiderados
por parte dessa Corte de Fiscalização, no caso de prevalecer a mudança de entendimento estampada
no Acórdão 1.599/2019–TCU–Plenário TCU, até para evitar que os servidores já aposentados, que
tenham satisfeito, até a data de 18 de janeiro de 1995, os pressupostos temporais estabelecidos no art.
193 da Lei 8.112/1990 e que tinham assegurados a vantagem decorrente da opção, prevista no art. 2°
da Lei 8.911/1994, por decisão do próprio TCU (Acórdão 2.076/2005–TCU–Plenário), venham a
sofrer uma redução abrupta em seus proventos de inatividade.
9.5 Assim, nada impediria que fosse aplicada a modulação determinada pelo TCU no
julgamento da Representação 027.914/2013-5, na sessão de 12/12/2018, que deu origem ao Acórdão
2988/2018 – Plenário, quando tratou da possibilidade de pagamento a servidores aposentados do
TCU da vantagem decorrente da “opção”.
Análise:
9.5. A decisão paradigma acerca desta temática se deu no Acórdão 2.988/2018–TCU–Plenário
(anterior, portanto, ao Acórdão 1.599/2019–TCU–Plenário), quando se decidiu, ainda, que a
modulação ali adotada abrangeria, tão somente, os atos já registrados por esta Corte de Contas,
conforme se depreende do seu subitem 9.3:
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9.3. determinar à Secretaria-Geral de Administração que transforme em vantagem pessoal, passível de
absorção pelos reajustes específicos concedidos às carreiras a que pertencem os servidores deste Tribunal, a
retribuição parcial da função comissionada (“opção”) paga a inativos e pensionistas cujos proventos são
calculados com base na remuneração do servidor ativo e cujos atos concessórios já tenham sido objeto de
registro.

9.6. Ora, no caso em reexame, o ato administrativo é precário, vez que não houve o respectivo
registro em razão da constatação de ilegalidade, o que afasta, por si só, a presunção de legitimidade
do ato administrativo que concedeu o benefício ao recorrente.
9.7. Demais disso, não se examina norma de conteúdo indeterminado, conforme previsto no
art. 1º da Lei 13.655/2018, que promoveu alteração na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro (art.
23 da LINDB – Decreto-lei 4.657/1942).
9.8. Em virtude dessas considerações, é de se rejeitar os argumentos apresentados.
10. Da decisão do Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 638.115/CE e seu impacto na
apreciação da parcela “quintos”
10.1. Aduz-se que o recebimento da parcela “quintos” se dá em razão de decisão judicial
transitada em julgado e apresenta comprovante de associação à ANAJUSTRA FEDERAL, autora da
ação (peça 12, p. 1). Alude também ao decidido pelo STF no RE 638.115/CE, com repercussão geral,
e sua modulação de efeitos em sede de embargos de declaração (declarou a ilegalidade da
incorporação da parcela “quintos”, mas reconheceu indevida a cessação imediata do pagamento dos
quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado).
Análise
10.2. Convém, de pronto, transcrever excerto do voto condutor do Acórdão recorrido que trata
da irregularidade em relação aos quintos:
9. A concessão em estudo contempla fração de quintos incorporada pelo exercício de função
comissionada após 8/4/1998, não havendo registro, no ato, de que ela decorra de decisão judicial transitada
em julgado. Assim, nos termos definidos pelo STF, referida fração se sujeita a absorções por quaisquer
reajustes futuros, devendo o órgão de origem providenciar sua conversão em parcela compensatória destacada,
o que deve ser esclarecido no novo ato a ser encaminhado ao TCU.
10. Nesse cenário, deve ser negado o registro à concessão em exame, cumprindo ao órgão de origem
emitir novo ato com exclusão da parcela “opção” e com ajuste da parcela de quintos ao decidido no RE
638.115, fazendo os esclarecimentos devidos. Por fim, deve ser dispensada a devolução dos valores
indevidamente recebidos de boa-fé, consoante o enunciado 106 da súmula da jurisprudência do TCU. (Grifos
inseridos)

10.3. Tal entendimento foi fixado com base nas informações disponíveis à época, segundo as
quais a referida concessão teria ocorrido em virtude tão somente de decisão administrativa.
10.4. Ocorre que o recorrente alega haver decisão judicial transitada em julgado (processo
originário nº 2004.34.00.048565-0, ajuizado na 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito
Federal) favorável à incorporação dos quintos. Alega-se ainda que o interessado figura como parte
no processo de cumprimento de sentença nº 0042108-20.2007.4.01.3400, decorrente do processo
originário.
10.5. Nesse sentido, faz-se necessário modificar a decisão recorrida no ponto debatido, visto
que assim constou no Acórdão recorrido, no qual se tratou indistintamente as duas irregularidades
tratadas no voto condutor (referentes à parcela “opção” e à incorporação de “quintos”):
9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região/PE 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;

10.6. A questão relativa à incorporação de “quintos”, contudo, precisa ser avaliada
separadamente. Como há nova alegação, no sentido de que há decisão judicial e não apenas
administrativa, é necessário que o órgão de origem faça nova análise acerca do tema, nos termos da
decisão do STF no RE 638.115/CE. É o que se observa no seguinte precedente quando o TCU
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apreciou Relatório de Inspeção no Senado Federal, tendo sido prolatada a seguinte deliberação
(Acórdão 1255/2020-TCU-Plenário):
9.2. com a finalidade de orientar o tratamento do tema relacionado ao pagamento da rubrica de "opção"
do art. 2º da Lei 8.911/1994 e à incorporação de "quintos", dar ciência ao Senado Federal de que:
9.2.2. deve-se verificar a origem do pagamento de "quintos", se advindos de decisão judicial transitada
em julgado ou não ou ainda de decisão administrativa e, na hipótese em que não houver decisão judicial
passada em julgado ou quando se tratar de decisão administrativa, a vantagem de "quintos" incorporada com
fulcro em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001 deve ser destacada e transformada em
"parcela compensatória" a ser absorvida por reajustes futuros concedidos nos proventos, na linha da solução
definitiva da controvérsia conferida à matéria pela Suprema Corte, por meio do RE 638.115/CE, e consoante o
Acórdão 442/2020 - 2ª Câmara (rel. min. subst. Marcos Bemquerer Costa); (grifos inseridos)

10.7. Por todo o exposto, em decorrência da modulação dos efeitos do RE 638.115, houve
mudança de entendimento em relação ao pagamento de quintos incorporados de funções exercidas
entre 8/4/1998 a 4/9/2001, razão pela qual há a necessidade de se determinar ao órgão de origem
que, ao emitir o novo ato, reavalie a questão e siga o entendimento mais recente do STF quanto à
cessação, ou não, do pagamento dos “quintos/décimos” incorporados.
CONCLUSÃO
11. Da análise de mérito, conclui-se que:
z)
o ato em reexame ofendeu a EC 20/1998;
aa)
as parcelas remuneratórias decorrentes do exercício das funções comissionadas
deixaram de constituir base de incidência para a contribuição previdenciária desde 16/12/1998;
bb)
não houve violação aos princípios da segurança jurídica e da isonomia;
cc)
não houve violação ao direito adquirido;
dd)
não deve ser feita a modulação dos efeitos do acórdão recorrido;
ee)
deve-se determinar ao órgão de origem que reavalie a questão dos “quintos”
incorporados, seguindo as diretrizes da decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE.
11.1. Por conseguinte, deve-se dar provimento parcial ao presente recurso.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
12. Ante o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo-se, com
fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992:
a) conhecer dos recursos interpostos, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, de
modo a determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região/PE, com base no art. 45 da Lei
8.443/1992, que, ao emitir novo ato, em que sejam suprimidas as irregularidades constantes no
Acórdão 9000/2020 – TCU – 1ª Câmara, siga o entendimento mais recente do Supremo Tribunal
Federal, no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115/CE, quanto à cessação, ou não, do pagamento
dos “quintos/décimos” incorporados após o advento da Lei 9.624/1998, e o submeta ao TCU para
nova apreciação;
b) dar ciência do acórdão que for prolatado à Administração 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.

VOTO
Trata-se de pedido de reexame interposto por Wilson Sales Paraizo Filho, ex-servidor do
Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região/PE, contra o Acórdão 9000/2020 – TCU – 1ª Câmara,
relator E. Ministro Bruno Dantas.
A deliberação recorrida considerou ilegal e negou registro ao ato de concessão inicial de
aposentadoria de Wilson Sales Paraizo Filho em razão de pagamento irregular da vantagem “opção”,
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em contrariedade ao disposto no artigo 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada
pela Emenda Constitucional 20/1998.
Foi também motivo de impugnação do ato concessório o pagamento da parcela referente à
incorporação da vantagem “quintos”, oriunda de função comissionada exercida após a vigência da Lei
9.624/1998, em desacordo com a modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STF no julgamento
do RE 638.115.
Inconformado com o Acórdão 9000/2020-TCU-1ª Câmara, Wilson Sales Paraizo Filho argui
inexistência de ofensa à Emenda Constitucional 20/1998, incidência da contribuição previdenciária
sobre a opção até 28/1/1999, violação aos princípios da segurança jurídica e da isonomia, afronta ao
direito adquirido. Requer a modulação dos efeitos do acórdão recorrido.
Sustenta, ainda, a legalidade do pagamento de incorporação de quintos de funções comissionadas
exercidas no período entre 8/4/1998 a 4/9/2001, a qual estaria amparada em decisão judicial transitada
em julgado.
Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso.
A Secretaria de Recursos e o Ministério Público junto ao TCU manifestam-se pelo conhecimento
e provimento parcial do pedido de reexame. Sugerem, ainda, determinação ao órgão de origem para
exame da conformidade do pagamento de incorporação de “quintos “de função exercida após a
vigência da Lei 9.624/1998, com base na modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STF no
julgamento do RE 638.115
Feita essa apresentação, decido.
Conheço do pedido de reexame, satisfeitos os requisitos de admissibilidade estabelecidos no
artigo 48 da Lei 8.443/1992.
No mérito, aquiesço aos pareceres da Unidade Técnica e do Ministério Público junto ao TCU,
cujas razões, desde já, incorporo ao meu voto.
Nenhum reparo a fazer em relação à manutenção da ilegalidade do ato concessão quanto ao
pagamento irregular da parcela “opção”. De acordo com o voto que balizou o acórdão recorrido, o
pagamento da vantagem “opção”, constante do ato de aposentadoria ora analisado, proporciona
sensível acréscimo aos respectivos proventos em relação à última remuneração contributiva do
beneficiário em atividade, resultando em ostensivo descumprimento ao disposto no art. 40, caput e §
2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
Trata-se de jurisprudência pacífica desta Corte de Contas, corroborada pelo entendimento
firmado por meio do Acórdão 1.599/2019-Plenário, abaixo transcrito, cujo teor tem fundamentado
inúmeras decisões semelhantes às questionadas no presente pedido de reexame:
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.
Além disso, desde o advento da Emenda Constitucional 20/1998, a contribuição social não incide
sobre parcelas recebidas pelo exercício de cargo em comissão ou função de confiança, conforme
entendimento fixado na Decisão 683/2001-TCU-Plenário. Daí a impossibilidade de a parcela ser
carreada aos proventos de aposentadoria, pois sobre ela não havia mais contribuição desde muito antes
da aposentadoria aqui examinada, emitida em 1/6/2017.
As alegações recursais no sentido de que a decisão recorrida teria infringido princípios e direitos
constitucionalmente garantidos não merecem prosperar.
O ato de aposentadoria deve observar as regras vigentes no momento da implementação de todos
os requisitos legais para sua concessão, não cabendo falar em direito adquirido a vantagem devida em
momento anterior à inativação.
A determinação no sentido da redução de proventos de aposentadoria, quando estes foram
calculados em desacordo com a Lei, não ofende o princípio da irredutibilidade de vencimentos, à
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exemplo da decisão exarada pelo Plenário do STF, no MS 25.552 (Ata 17/2008, DJE 97, de
29/5/2008), da relatoria da E. Ministra Carmem Lúcia.
Em razão da precariedade do ato de aposentadoria, cujo aperfeiçoamento depende do seu
julgamento e registro pelo TCU, consoante previsto no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, a
decisão atacada não padece do suposto desrespeito ao princípio da segurança jurídica.
Conforme mencionado, o ato de aposentadoria apenas se consolida com o seu registro, após a
apreciação pelo TCU, o que não ocorreu nestes autos. Ademais, nos termos do art. 260, § 2º, do
Regimento Interno do TCU, ainda que houvesse sido determinado o registro do ato, a respectiva
decisão não faria coisa julgada administrativa e poderia ser revista de ofício pelo TCU no prazo de
cinco anos, observado o contraditório e a ampla defesa.
De qualquer modo, no que toca ao argumento de que o Acórdão 1.599/2019-Plenário teria
desconstituído o entendimento objeto do Acórdão 2.076/2005-Plenário, mais uma vez, não assiste
razão ao recorrente.
Mediante o subitem 9.3.1 do Acórdão 2.076/2005-Plenário, esta Corte de Contas deliberou no
sentido de que “é assegurada 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”.
O alegado novo entendimento desta Corte de Contas, objeto do Acórdão 1.599/2019-TCUPlenário, por sua vez, fundamentou-se na regra estabelecida na Emenda Constitucional 20, de
15/12/1998, de que os proventos de aposentadoria não poderiam ser superiores à remuneração do
cargo efetivo no qual se deu a inativação, cujos efeitos não foram objeto das análises que ensejaram
Acórdão 2.076/2005-Plenário.
Os dois acórdãos tratam, portanto, de matérias diversas e são apreciados de forma conjunta nos
processos de aposentadoria submetidos à apreciação do TCU, restando assente a legalidade do
pagamento da “opção” aos que cumulativamente atendem aos requisitos definidos nos Acórdãos
2.076/2005 e 1.599/2019, ambos do Plenário, os quais têm por fundamento normas de origem legal e
constitucional.
De qualquer modo, ainda que tais decisões fossem conflitantes, há de se ter em conta que o
entendimento firmado em procedimento administrativo submetido à apreciação do TCU, estranho ao
ato de aposentadoria ora analisado, jamais poderia ser impeditivo à observância do mandamento
constitucional objeto de seu art. 40, § 2º, inserido por meio da Emenda Constitucional 20/1998.
Nessa direção, rememoro a decisão exarada pelo Plenário do STF, no MS 26.196, de Relatoria
do Ministro Ayres Brito (Ata 1/2011, DJE 20, de 18/11/2010), no sentido de que “ O que regula os
proventos da inatividade é a lei (e não sua interpretação) vigente ao tempo em que o servidor
preencheu os requisitos para a respectiva aposentadoria (Súmula 359/STF). Somente a lei pode
conceder vantagens a servidores públicos(...)”.
Naquela assentada, a Suprema Corte deixou assente, também, que “Inexiste direito adquirido
com fundamento em antiga e superada interpretação da lei”, bem assim afastou o princípio da
segurança em caso semelhante ao ora apreciado, em que o registro do ato não foi autorizado pelo TCU
e a antiga jurisprudência não havia sido aplicada em relação ao impetrante.
Portanto, em relação ao pagamento da vantagem “opção”, não há de prosperar o apelo recursal.
Outro ponto verificado no ato de concessão de aposentadoria refere-se ao pagamento de
incorporação de quintos de função comissionada exercida após 8/4/1998, conforme se verifica no
mapa de função da ficha concessória (peça 2).
De fato, desde a sessão ordinária de 19/3/2015, nos autos do RE 638115, relator E. Ministro
Gilmar Mendes, em tema de repercussão geral (395), o STF considerava que ofendia “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, cessada a ultratividade das incorporações em qualquer hipótese”. Na
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ocasião, o STF, modulando os efeitos da referida decisão, desobrigou a devolução dos valores
recebidos de boa-fé pelos servidores até a data do referido julgado.
Ocorre que, na sessão ordinária de 18/12/2019, em embargos de declaração, opostos por
representantes de servidores dos três poderes, o mesmo STF revisitou a matéria tratada e, embora
tenha reafirmado a ilegalidade dos pagamentos de quintos ora analisados, optou por determinar a
continuidade dos que tenham por fundamento decisão judicial transitada em julgado, modulando, mais
uma vez, os efeitos da decisão embargada, para manter, até a sua integral absorção por reajustes
futuros, o pagamento dos que continuavam recebendo o benefício, seja por força de decisão
administrativa, seja de decisão judicial, mesmo sem trânsito em julgado.
Desta forma, a recente decisão da Suprema Corte de dezembro de 2019, ainda que não vincule o
julgamento dos atos de pessoal a cargo do controle externo, altera, de forma decisiva e radical, com
repercussão geral, todo o entendimento deste Tribunal, em relação à ilegalidade do pagamento dos
quintos e às naturais consequências que se deviam extrair do ato irregular, autorizando a continuidade
do pagamento, mesmo em face de sua reconhecida ilegalidade.
No caso concreto, o voto que fundamentou deliberação a quo partiu da premissa de que a
vantagem havia sido amparada por ato administrativo.
Em sua defesa, o recorrente afirma que o pagamento da referida parcela está escudado em
sentença judicial transitada em julgado. Como prova do alegado, apresenta declaração firmada por
supervisor de ações da Associação Nacional dos Servidores do Judiciário Federal (Anajustra Federal),
em que afirma que o recorrente é beneficiário da decisão proferida em ação coletiva ajuizada pela
referida entidade, visando à incorporação e pagamento retroativo dos quintos e décimos de funções
comissionadas exercidas entre a edição da Lei 9.624/1998 e publicação da MP 2.225-45/2001
(processo 2004.34.00.048565-0), figurando como parte no processo de cumprimento de sentença
(processo 0042108-20.2007.4.01.3400).
Concordo com a Unidade Técnica. Diante da controvérsia inaugurada nesta etapa recursal, faz-se
necessário que o órgão de origem verifique se o pagamento da parcela referente à incorporação de
quintos esteja compatível com a modulação dos efeitos da decisão proferida no julgamento do RE
638.115. Assim, caso o interessado comprove, perante o órgão de origem, ter sido beneficiado pela
sentença transitada em julgado por integrar a associação de classe, à época da sentença, poderá ser
mantida a continuidade do pagamento da vantagem, sem a sua transformação em VPNI e sem a
posterior absorção por futuros reajustes de cargos e salários.
Neste ponto, dou provimento ao pedido de reexame e determino ao Tribunal Regional do
Trabalho da 6ª Região/PE que, na emissão de novo ato de concessão escoimados das irregularidades,
examine se a incorporação de quintos com base em funções comissionadas, exercidas pelo recorrente
no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, esteja efetivamente alinhada com a modulação dos efeitos da
decisão exarada no julgamento do RE 638.115.
Feitas essas considerações, voto por que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.

ACÓRDÃO Nº 5398/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 008.992/2020-7.
2. Grupo I – Classe de Assunto I: Pedido de Reexame em Aposentadoria
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes:
3.1. Interessado: Wilson Sales Paraizo Filho (122.801.604-63)
3.2. Recorrente: Wilson Sales Paraizo Filho (122.801.604-63).
4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região/PE.
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5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé.
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade
de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Wilson Sales
Paraizo Filho contra o Acórdão 9000/2020-TCU-1ª Câmara;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira
Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1999, em:
9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial;
9.2. tornar insubsistente o Acórdão 9000/2020-TCU-1ª Câmara;
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:
9.3. considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de aposentadoria de Wilson
Sales Paraizo Filho,;
9.4. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado
106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU);
9.5. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região/PE que:
9.5.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar o pagamento da vantagem “opção” do ato
considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, e
verifique a adequação do pagamento da vantagem incorporação de “quintos/décimos”, com base em
funções exercidas no período entre 8/4/1998 e 4/9/2001, à modulação de efeitos da decisão proferida
pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 638.115/CE;
9.5.2. emita novo ato de concessão de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no
prazo de trinta dias, após corrigidas as falhas que ensejaram a ilegalidade do ato.
9.5.3. no prazo de 15 (quinze) dias, dê ciência deste acórdão 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;
9.5.4. 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;
9.6. dar ciência deste acórdão ao recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região/PE.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5398-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues
(Relator) e Jorge Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

BENJAMIN ZYMLER

WALTON ALENCAR RODRIGUES
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na Presidência

Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral

GRUPO II – CLASSE I – Primeira Câmara
TC 009.016/2020-1
Natureza(s): I Embargos de Declaração (Aposentadoria)
Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região/SC
Interessado: Mario Sergio Kumlehn (312.900.519-68)
Representação legal: Pedro Mauricio Pita da Silva Machado (24.372/OAB-RS) e outros,
representando Mario Sergio Kumlehn.
SUMÁRIO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA. ILEGALIDADE.
NEGATIVA DE REGISTRO. DETERMINAÇÃO PARA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO
IRREGULAR. CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. INEXISTÊNCIA DA OMISSÃO
APONTADA. REJEIÇÃO. CIÊNCIA.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Mario Sérgio Kumlhehn, contra o Acórdão
1.759/2021-1ª Câmara.
Por meio do acórdão embargado, este Colegiado negou provimento ao pedido de reexame
interposto em face do Acórdão 8.382/2020-1ª Câmara, da relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler,
que julgou ilegal o ato de aposentaria do interessado, em razão de conter a incorporação indevida da
parcela denominada opção.
Afirma o embargante que o Acórdão 1.759/2021-1ª Câmara conteria suposta omissão, decorrente
da ausência de enfrentamento da alegação do então recorrente no sentido de que este Tribunal:
deve observância aos arts. 23 e 24 da LINDB, na redação dada com a edição da Lei
13.655/2018, na medida em que o art. 23 daquela norma expressamente determinou que “a decisão
administrativa, controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre
norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá
prever regime de transição quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de
direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses
gerais”.

VOTO
Conheço dos embargos de declaração opostos por Mario Sérgio Kumlhehn, contra o Acórdão
1.759/2021-1ª Câmara, por atender os requisitos atinentes à espécie.
Mediante o acórdão embargado, este Colegiado negou provimento ao pedido de reexame
interposto em face do Acórdão 8.382/2020-1ª Câmara, da Relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler,
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que julgou ilegal o ato de aposentaria do interessado, em razão de os respectivos proventos conterem a
incorporação indevida da parcela denominada opção.
Consoante demonstrado no Relatório, o embargante aponta suposta omissão decorrente do fato
de, ao proferir o acórdão embargado, este Tribunal não ter enfrentado a alegação recursal de que não
teria sido observado o disposto nos artigos 23 e 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro (LINDB), que tratam de regras atinentes às decisões que estabelecem nova interpretação de
dispositivo legal ou normativo.
Inexiste tal omissão, porquanto, no voto que deu azo ao acórdão ora embargado, deixei
devidamente esclarecidas as razões que me levaram ao entendimento de que o Acórdão 8.382/2020-1ª
Câmara não incorreu na aplicação retroativa de nova interpretação das normas que regem a matéria.
Isto posto, considerando que a via estreita dos embargos não se presta à rediscussão de questão
apreciada cujo desfecho não satisfez os interesses do embargante, rejeito os presentes embargos.
Voto, pois, no sentido de que o Tribunal acolha a minuta de voto que submeto à deliberação
deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 5399/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 009.016/2020-1.
2. Grupo II – Classe de Assunto: I Embargos de Declaração (Aposentadoria)
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes:
3.1. Interessado: Mario Sergio Kumlehn (312.900.519-68)
3.2. Recorrente: Mario Sergio Kumlehn (312.900.519-68).
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região/SC.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
5.1. Relator da Deliberação Recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé.
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade
de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal:
8.1. Representação Legal: Pedro Mauricio Pita da Silva Machado (24.372/OAB-RS,
12.391A/OAB-SC, 29.543/OAB-DF).
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de embargos de declaração opostos em
face do Acórdão 1.759/2021-1ª Câmara;
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara,
ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 34 da Lei 8.443/1992, em:
9.1. conhecer dos presentes embargos para, no mérito, rejeitá-los;
9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao embargante e ao Tribunal Regional do Trabalho da
12ª Região/SC.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5399-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues
(Relator) e Jorge Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.
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(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

BENJAMIN ZYMLER
na Presidência

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral

GRUPO II – CLASSE I – Primeira Câmara
TC 009.017/2020-8
Natureza(s): I Embargos de Declaração (Aposentadoria)
Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região/SC
Interessados: Paulo César Dias (378.392.509-63); Paulo Cesar Dias (378.392.509-63)
Representação Legal: Pedro Mauricio Pita da Silva Machado (24.372/OAB-RS, 12.391A/OABSC, 29.543/OAB-DF).
SUMÁRIO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA. ILEGALIDADE.
NEGATIVA DE REGISTRO. DETERMINAÇÃO PARA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO
IRREGULAR. CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. INEXISTÊNCIA DA OMISSÃO
APONTADA. REJEIÇÃO. CIÊNCIA.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Paulo César Dias, contra o Acórdão 1.760/20211ª Câmara.
Por meio do acórdão embargado, este Colegiado negou provimento ao pedido de reexame
interposto em face do Acórdão 8.578/2020-1ª Câmara, da Relatoria do E. Ministro Vital do Rêgo, que
julgou ilegal o ato de aposentaria do interessado, em razão de conter a incorporação indevida da
parcela denominada opção.
Afirma o embargante que o Acórdão 1.759/2021-1ª Câmara conteria suposta omissão, decorrente
da ausência de enfrentamento da alegação do então recorrente no sentido de que este Tribunal:
deve observância aos arts. 23 e 24 da LINDB, na redação dada com a edição da Lei
13.655/2018, na medida em que o art. 23 daquela norma expressamente determinou que “a decisão
administrativa, controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre
norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá
prever regime de transição quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de
direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses
gerais.
VOTO
Conheço dos embargos de declaração opostos por Paulo César Dias, contra o Acórdão
1.760/2021-1ª Câmara, por atender os requisitos atinentes à espécie.
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Mediante o acórdão embargado, este Colegiado negou provimento ao pedido de reexame
interposto em face do Acórdão 8.578/2020-1ª Câmara, da Relatoria do E. Ministro Vital do Rêgo, que
julgou ilegal o ato de aposentaria do interessado, em razão de os respectivos proventos conterem a
incorporação indevida da parcela denominada opção.
Consoante demonstrado no Relatório, o embargante aponta suposta omissão decorrente do fato
de, ao proferir o acórdão embargado, este Tribunal não ter enfrentado a alegação recursal de que não
teria sido observado o disposto nos artigos 23 e 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro (LINDB), que tratam de regras atinentes às decisões que estabelecem nova interpretação de
dispositivo legal ou normativo.
Inexiste tal omissão, porquanto, no voto que deu azo ao acórdão ora embargado, deixei
devidamente esclarecidas as razões que me levaram ao entendimento de que o Acórdão 8.578/2020-1ª
Câmara não incorreu na aplicação retroativa de nova interpretação das normas que regem a matéria.
Isto posto, considerando que a via estreita dos embargos não se presta à rediscussão de questão
apreciada cujo desfecho não satisfez os interesses do embargante, rejeito os presentes embargos.
Voto, pois, no sentido de que o Tribunal acolha a minuta de voto que submeto à deliberação
deste Colegiado.

ACÓRDÃO Nº 5400/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 009.017/2020-8.
2. Grupo II – Classe de Assunto: I Embargos de Declaração (Aposentadoria)
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes:
3.1. Interessados: Paulo César Dias (378.392.509-63).
3.2. Recorrente: Paulo César Dias (378.392.509-63).
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região/SC.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
5.1. Relator da Deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé.
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de
Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: Pedro Mauricio Pita da Silva Machado (24.372/OAB-RS,
12.391A/OAB-SC, 29.543/OAB-DF).
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de embargos de declaração opostos em
face do Acórdão 1.760/2021-1ª Câmara;
ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1ª Câmara,
ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 34 da Lei 8.443/1992, em:
9.1. conhecer dos presentes embargos para, no mérito, rejeitá-los;
9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao embargante e ao Tribunal Regional do Trabalho da
12ª Região/SC.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5400-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues
(Relator) e Jorge Oliveira.
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13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

BENJAMIN ZYMLER
na Presidência

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral

GRUPO I – CLASSE I – Primeira Câmara
TC 009.049/2020-7
Natureza: Pedido de Reexame em Aposentadoria
Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP
Interessado: Luis Aloise (004.140.098-43)
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 E NEGATIVA DE
REGISTRO. PEDIDO DE REEXAME. CONHECIMENTO. ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA
ALTERAR A DELIBERAÇÃO RECORRIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. CIÊNCIA.
RELATÓRIO
Adoto, como relatório, instrução elaborada pela Secretaria de Recursos, cuja proposta foi
endossada pelo Ministério Público junto ao TCU:
INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de pedido de reexame interposto por Luis Aloise (CPF 004.140.098-43), exservidor(a) do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT-15) [peça 12], contra o
Acórdão 7991/2020–TCU–1ª Câmara (Rel. Min. VITAL DO RÊGO), prolatado na sessão
de 21/7/2020.
1.1. A deliberação recorrida apresenta o seguinte teor (grifou-se):
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP em favor do ex-servidor Luis Aloise;
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 Luis Aloise
(004.140.098-43), 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 15ª Região - Campinas/SP do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da
Súmula da Jurisprudência do TCU;
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9.2. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP, 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. oriente ao inativo que ele poderá optar por receber a parcela decorrente da incorporação de
quintos consoante as seguintes possibilidades:
9.2.2.1. na configuração 10/10 de FC-5, sendo que, nesse caso, a parcela de quintos incorporada com
amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001 (1/10 de FC-5), será transformada em
“Parcela Compensatória” a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE
638.115/CE;
9.2.2.2. considerando a incorporação de 9/10 de FC-5 + 1/10 de FC-4, sendo que, nesse caso, a parcela
resultante, que poderá ser requerida a qualquer tempo, não se submete a absorções futuras;
9.2.3. após a opção do interessado por uma das possibilidades listadas no subitem 9.2.2, emita novo ato
de aposentadoria, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o ao TCU, no prazo de trinta dias,
consoante os arts. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3º, da Instrução Normativa TCU 78/2018;
9.2.4. comunique ao interessado o teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente
da interposição de eventual recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a
respectiva notificação, caso o recurso não seja provido;
9.2.5. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos
comprobatórios de que o interessado está ciente da presente deliberação.

HISTÓRICO
2.
O voto revisor do e. Ministro Benjamin Zymler, por ocasião da apreciação do TC
027.914/2013-5 (Acórdão 2988/2018–TCU–Plenário, Sessão de 12/12/2018), veiculou didático
histórico sobre a cognominada parcela “opção”, o qual será apresentado abaixo como base para
melhor compreensão da matéria (ajustes de forma, supressões e adições).
Da vantagem “opção”
2.1. Em síntese, a vantagem conhecida como “opção” constituía uma fração variável,
conforme definido em lei, da remuneração do cargo em comissão/função de confiança.
2.2. Era um direito conferido ao servidor ocupante de cargo efetivo, que assumia cargo em
comissão ou função de confiança, de continuar a ser remunerado com base em seu cargo efetivo, mas
com acréscimo decorrente do exercício do novo cargo/função.
2.3. A vantagem tinha por objetivo conferir estímulo financeiro para que o servidor efetivo
ocupasse cargo em comissão cuja remuneração fosse inferior à do cargo efetivo.
2.4. Aparentemente, o primeiro normativo que tratou da matéria foi a Lei 4.345/1964, que
assim dispôs (grifei):
Art. 1º As tabelas de vencimentos dos cargos efetivos e em comissão, referidas no art.1º da Lei nº 4.242,
de 17 de julho de 1963, ficam substituídas pelas seguintes:
.................................................................................................................................................
§ 2º Ao funcionário nomeado para o exercício de cargo em comissão é facultado optar pelo vencimento
do símbolo, previsto na tabela b constante dêste artigo, ou pela percepção do vencimento e demais vantagens
de seu cargo efetivo acrescido de gratificação fixa, correspondente a 20% (vinte por cento) do valor do símbolo
do cargo em comissão respectivo.

2.5. Igual disciplina foi mantida pelo Decreto-Lei 1.445/1976 (que tratava da remuneração dos
servidores civis do Poder Executivo, dentre outros). Segundo o art. 3º, a vantagem correspondia a
20% do vencimento do Grupo Direção e Assessoramento Superiores (DAS).
2.6. A legislação foi sendo alterada ao longo do tempo, de modo que não só o percentual foi
alterado como também foram acrescidas outras vantagens/gratificações ao “optante” pela
remuneração do cargo efetivo.
2.7. O Decreto-Lei 2.270/1985, por exemplo, permitiu a inclusão da vantagem “representação
mensal” no cálculo da vantagem “opção”. O Decreto-Lei 2.365/1987 (art. 10) elevou o percentual
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para 50% e a Lei 7.706/1988 (art. 4º), para 55%.
2.8. A Lei 8.538/1992 alterou a composição da parcela “opção”, que foi acrescida de 55% da
gratificação GADF (Gratificação de Atividade por Desempenho de Função), criada pela Lei
Delegada 13/1992.
2.9. Assim, quando da edição da Lei 8.538/1992, a “opção” passou a ser: 55% do vencimento
do DAS + 55% da GADF + representação mensal.
2.10. A Lei 8.911/1994 disciplinou o cálculo da opção para os servidores do Poder Executivo,
além de tratar do instituto da incorporação de “quintos”, previsto no art. 62 da Lei 8.112/1990. À
guisa de clareza, transcrevo o citado dispositivo:
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.”

2.11. A remuneração dos cargos em comissão prevista na Lei 8.911/1994 e que servia de base
de cálculo para a vantagem “opção” continuou a ser composta de vencimento básico, GADF e
representação mensal.
2.12. As alterações no cálculo da vantagem “opção” continuaram ao longo do tempo. Cito, por
exemplo, a Lei 9.030/1995, que estabeleceu que a vantagem equivaleria a 25% da remuneração total
do cargo ou função, para os DAS 4 a 6 (art. 2º), que passou a ser paga em rubrica única (sem GADF
ou representação mensal). Também previu o pagamento de uma parcela variável, equivalente à
diferença entre a remuneração efetiva e a remuneração do cargo em comissão.
2.13. Já a Lei 11.526/2007, alterada pela Lei 12.094/2009, fixou a “opção” como 60% da
remuneração do cargo em comissão.
2.14. No âmbito do Poder Judiciário, a Lei 9.421/1996 estabeleceu que a “opção” equivaleria a
70% do vencimento básico da função de confiança.
2.15. Importante registrar que algumas funções – geralmente as de menor valor e ocupadas
exclusivamente pelos servidores efetivos – são pagas em valor integral, juntamente com a
remuneração do cargo efetivo.
2.16. São as chamadas funções gratificadas ou funções de representação (vide parágrafo único
do art. 2º da Lei 8.911/1994). Diversamente dos cargos em comissão, que exigem o afastamento do
servidor de seu cargo efetivo, as funções gratificadas não constituem cargo à parte. São apenas
gratificações pagas aos servidores efetivos em razão da assunção de maiores responsabilidades.
2.17. Nesses casos, o servidor não recebe a “opção” – já que não tem entre o que optar –, mas,
sim, o valor da função gratificada, juntamente com a remuneração de seu cargo efetivo.
2.18. As vantagens decorrentes do exercício de cargo em comissão/função de confiança e
função gratificada são de natureza pro labore faciendo, assim como adicionais pagos em razão das
condições específicas de trabalho (insalubridade, trabalho noturno etc.). Ou seja, são de natureza
transitória, uma vez que o servidor somente a elas faz jus quando no exercício do cargo ou função.
2.19. Uma vez que a aposentadoria ocorre no cargo efetivo e os proventos guardam relação
com esse cargo, não há como imaginar que vantagens associadas ao cargo em comissão possam
compor os proventos de aposentadoria, salvo autorização legal. Isso em virtude do princípio da
legalidade. De fato, não se pode relegar ao oblívio a lição de Hely Lopes Meirelles:
Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular
é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei
para o particular significa “pode fazer assim”; para o administrador público significa “deve fazer assim” (in
Direito Administrativo Brasileiro, 33ª ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2007, p. 87-88).
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2.20. A Lei 8.112/1990 disciplinou a matéria nos seguintes termos:
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 (grifos acrescidos).

2.21. É sobremodo importante ressaltar que o direito de opção, que consta no § 2º supra, diz
respeito à opção entre as vantagens dos quintos, da prevista no art. 193 e do art. 192 – e não à
parcela vulgarmente chamada de “opção”.
2.22. A composição dos proventos deferidos ao servidor que optava por se aposentar na forma
do caput dependia do tipo de cargo ou função ocupada.
2.23. Se ex-ocupante de cargo em comissão, os proventos equivaleriam à remuneração desse
cargo. Se ocupante de função gratificada, que é vinculada ao exercício de cargo efetivo, os proventos
do servidor seriam compostos pela remuneração do cargo efetivo acrescida da gratificação de função.
Isso porque, no último caso, não se trata de um cargo autônomo, com estrutura remuneratória
própria, mas de uma mera gratificação paga ao servidor efetivo.
2.24. Veja-se que esse dispositivo legal não mencionava expressamente a possibilidade de
deferir ao inativo, que preencheu seus requisitos, a parcela da retribuição dos cargos em
comissão/função de confiança, conhecida como “opção”, nada obstante ressalve, em seu §2º, o
“direito de opção”.
2.25. O § 2º do art. 193 da Lei 8.112/1990 apenas autorizava que o servidor optasse por se
aposentar na forma do caput ou carreasse para os proventos de aposentadoria (calculados com base
na remuneração do cargo efetivo) as vantagens previstas nos arts. 62 e 192 da Lei 8.112/1990.
2.26. Nessa ordem de ideias, poder-se-ia argumentar que não existe amparo legal para o
pagamento da “opção” para os inativos, uma vez que a Lei 8.112/1990 não menciona expressamente
essa possibilidade.
2.27. Contudo, seria também possível extrair diretamente do caput, mediante interpretação
extensiva, a autorização para o pagamento da parcela “opção” ao inativo. Se o dispositivo conferia
ao ex-ocupante de cargo em comissão o direito de ter seus proventos calculados com base na
remuneração desse cargo, não seria desarrazoado conferir a esse servidor o direito de acrescer a seus
proventos de cargo efetivo a parcela “opção”. Desse modo, estar-se-ia conferindo ao ex-ocupante do
cargo em comissão tratamento semelhante ao do servidor investido em função gratificada.
2.28. Isso porque, em muitos casos, a remuneração do cargo em comissão era inferior à do
cargo efetivo. Consequentemente, muitos desses servidores não se beneficiariam do art. 193 da Lei
8.112/1990, ao contrário daqueles que ocuparam função gratificada.
2.29. Todavia, essa interpretação não se coaduna com o pagamento de “quintos”, dada a
vedação contida no § 2º do art. 193 da Lei 8.112/1990.
2.30. A razão da vedação de acumulação das vantagens era claramente evitar o bis in idem nos
proventos de inatividade, haja vista que a finalidade do pagamento das vantagens era uma só:
assegurar estabilidade financeira na inatividade ao servidor que assumiu maiores responsabilidades
quando na atividade.
2.31. Não invalida esse raciocínio o fato de que era possível pagar, na atividade, a vantagem
dos “quintos” cumulativamente com a gratificação de função ou com a “opção”. Isso é uma distorção
do instituto dos “quintos”, pois, em vez de assegurar a estabilidade financeira àquele que se afastasse
do cargo ou função, acabava por elevar a remuneração do cargo efetivo ainda quando no exercício
do cargo em comissão ou função. Entretanto, isso era prevista em lei, o que não ocorre no caso da
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inatividade.
2.32. Quando o servidor é necessariamente remunerado com base no cargo efetivo e recebe
uma gratificação fixada em lei, deve-se observar a vedação de pagamento cumulativo da gratificação
de função com as vantagens previstas nos arts. 62 (“quintos”/”décimos”) e 192 da Lei 8.112/1990.
Nesse sentido, cito, dentre inúmeros outros, a Decisão 47/2001-Plenário (rel. Ministro Benjamin
Zymler) e os Acórdãos 645/2003-Plenário (rel. Ministro Walton Alencar Rodrigues) e 814/2005-1ª
Câmara (relator Ministro Marcos Vilaça), proferido em processo de inspeção.
2.33. Apesar de não haver expressa previsão legal, a jurisprudência de mais de trinta anos vem
aceitando a inclusão da parcela “opção” (pagamento de uma fração da remuneração do cargo em
comissão ao servidor que opta pela remuneração do cargo efetivo) nos proventos do inativo que
implementou os requisitos do art.180 da Lei 1.711/1952 ou do art. 193 da Lei 8.112/1990. Nada
obstante, não é possível o pagamento da parcela “opção” – quando prevista em lei – com a vantagem
dos “quintos”, ex vi do disposto no § 2º do art. 193 da Lei 8.112/1990.
2.34. Mas não é só: a EC 20/1998 impõe que os proventos da inatividade sejam calculados com
base na remuneração do cargo efetivo e que não a superem no momento da concessão da
aposentadoria. Assim, todos os servidores que não implementaram as condições para a aposentação
até 15/12/1998 (véspera da vigência da EC 20/1998) não fazem jus à percepção de FC ou da parcela
“opção” (se existente na estrutura remuneratória) nos proventos de aposentadoria.
2.35. Ademais, a aposentadoria deve observar as regras vigentes no momento da
implementação de todos os requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário, motivo
pelo qual não é possível entender que o servidor tenha algum direito adquirido a determinada
vantagem paga na aposentadoria até que lhe seja assegurado o próprio direito à inativação.
2.36. Portanto, sob o ponto de vista legal, o cumprimento das exigências do art. 193 da Lei
8.112/1990, por si só, é irrelevante e não produz consequências jurídicas caso não tenham sido
atendidos os requisitos para a constituição da situação jurídica na qual a vantagem é devida: a
aposentadoria.
2.37. É nesse sentido o disposto no art. 7º da Lei 9.624/1998 (grifos acrescidos):
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 (grifos acrescidos).

2.38. Assim, os servidores que não se encontravam em condições de se aposentar quando da
revogação do art. 193 do Regime Jurídico Único (até 18/1/1995) não podem se beneficiar dessa
vantagem.
2.39. Ademais, é entendimento assente ser “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” (Acórdão 5.919/2019-1ª Câmara, de relatoria do ministro
Benjamin Zymler, entre outros).
Dos fundamentos para o julgamento pela ilegalidade da presente aposentadoria
2.40. Do ato de aposentadoria em questão, podem-se extrair as seguintes informações (peça 2):
o(a) beneficiário(a) conta com 35 anos, 1 mês e 2 dias de tempo de serviço; a vigência do ato é a
partir de 10/7/2017. Assim, só veio a adquirir o direito à aposentação após a vigência da EC 20/1998;
2.41. A presente concessão foi considerada ilegal porque:
a) houve violação à regra constitucional, introduzida pela Emenda Constitucional
20/1998, que limita o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo;
b) a jurisprudência apregoa ser 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.
ADMISSIBILIDADE

1374
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

3.
O recurso foi conhecido pelo relator sorteado, e. Ministro Walton Alencar Rodrigues,
“suspendendo-se os efeitos dos itens 9.1, 9.2, 9.2.1, 9.2.2 (e subitens) e 9.2.3” do Acórdão recorrido
(peça 17).
EXAME DE MÉRITO
Delimitação
4.
Constitui objeto da presente instrução definir se:
jj) houve ou não ofensa à Emenda Constitucional 20/1998;
kk) houve ou não a incidência da contribuição previdenciária sobre os pagamentos que
originaram a parcela “opção”;
ll) houve ou não violação aos princípios da segurança jurídica e da isonomia;
mm) houve ou não violação ao direito adquirido;
nn) os efeitos do acórdão recorrido devem ou não ser modulados (irretroatividade de nova
interpretação).
Da ofensa à Emenda Constitucional 20/1998
5.
A impugnação recursal sustenta não ter havido violação à Emenda Constitucional (EC)
20/1998, com base em argumentos cuja essência pode ser assim sumariada:
5.1. Alega que, nos termos da legislação em vigor (Lei 8.852/1994, art. 1°, inciso III),
integraria a remuneração do servidor ocupante de cargo efetivo a retribuição pelo exercício de
função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de natureza
especial, prevista no art. 62 da Lei 8.112/1990.
5.2. Segundo alega, o pagamento na aposentadoria da parcela denominada "opção" aos
servidores públicos que, até a data de 18 de janeiro de 1995, tenham satisfeito os pressupostos
temporais estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/1990, não violaria o § 2° do art. 40 da Constituição
Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998, porque a retribuição pelo
exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de
natureza especial, prevista no art. 62 da Lei 8.112/1990, integraria a remuneração do servidor
ocupante de cargo efetivo (inciso III do art. 1° da Lei 8.852/1994).
Análise:
5.3. A argumentação recursal não merece acolhimento quanto ao ponto.
5.4. O § 2° do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda
Constitucional 20/1998 assim dispunha:
§ 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 (grifos acrescidos).

5.5. O art. 41 da Lei 8.112/1990 dispõe:
Art. 41. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias
permanentes estabelecidas em lei.

5.6. As vantagens decorrentes do exercício de cargo em comissão/função de confiança e
função gratificada são de natureza pro labore faciendo. É dizer: são de natureza transitória, uma vez
que o servidor somente a elas faz jus quando no exercício do cargo ou função.
5.7. Portanto, diferentemente do alegado, por ter natureza transitória, não permanente, a
parcela cognominada “opção” não integra a remuneração dos servidores públicos federais.
5.8. Quanto ao conceito de remuneração previsto na Lei 8.852/1994, trata-se de definição
obrigatoriamente aplicável tão somente à específica matéria regrada por aquele próprio diploma,
como expresso em seu art. 1º:
Art. 1º Para os efeitos desta Lei, a retribuição pecuniária devida na administração pública direta,
indireta e fundacional de qualquer dos Poderes da União compreende:
(...)
III - como remuneração, a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter individual e demais
vantagens, nestas compreendidas as relativas à natureza ou ao local de trabalho e a prevista no art. 62 da Lei
nº 8.112, de 1990, ou outra paga sob o mesmo fundamento, sendo excluídas:
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(...)

5.9. Assim, conclui-se ter havido violação ao § 2° do art. 40 da Constituição Federal, com a
redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
Da incidência da contribuição previdenciária sobre os pagamentos que originaram a parcela
“opção”
6.
Alegação recursal aduz que o TCU somente teria decidido pela não incidência da
contribuição social sobre a retribuição pelo exercício de função comissionada na sessão de
29/8/2001, ao apreciar representação formulada por unidade técnica da própria Corte de
Fiscalização, que deu origem ao Processo 006.153/1999-2 (Decisão 683/2001–TCU–Plenário).
Novamente alude ao texto da EC 20/1998 em conjunto com a Lei 8.852/1994 (art. 1º, III) e ao art. 193
da Lei 8.112/1990.
Análise:
6.1. O recurso não merece êxito quanto ao ponto. Sobre a questão, convém observar as
judiciosas considerações do e. Ministro Benjamin Zymler, por ocasião da apreciação do TC
001.928/2019-8 (Acórdão 5.919/2019–TCU–1ª Câmara, Sessão de 23/7/2019):
9. (...) As parcelas remuneratórias decorrentes do exercício das funções comissionadas deixaram de
constituir base de incidência para a contribuição previdenciária desde 16/12/1998, motivo pelo qual também
não podem integrar os proventos de aposentadoria.
10. Nessa linha, a própria legislação editada após a EC 20/1998 não previa a incidência de contribuição
previdenciária sobre as funções de confiança e assemelhados, como se depreende do art. 1º da Lei 9.783,
publicada em 28/1/1999, na sequência da aprovação da EC 20/1998 (grifos acrescidos):
“Art. 1o A contribuição social do servidor público civil, ativo e inativo, e dos pensionistas dos três
Poderes da União, para a manutenção do regime de previdência social dos seus servidores, será de onze por
cento, incidente sobre a totalidade da remuneração de contribuição, do provento ou da pensão. (Vide Lei nº
10.887, de 2004) Vide ADIN 2010, de 1999
Parágrafo único. Entende-se como remuneração de contribuição o vencimento do cargo efetivo,
acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual, ou
quaisquer vantagens, inclusive as relativas à natureza ou ao local de trabalho, ou outra paga sob o mesmo
fundamento, excluídas: (...)”
11. Essa matéria foi objeto da Decisão 683/2001-Plenário, prolatada em 29/8/2001, na qual o Tribunal,
acolhendo a dissidência capitaneada pelo Ministro Ubiratan Aguiar, firmou o seguinte entendimento:
“O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Redator, DECIDE conhecer da Representação
formulada pela então Divisão de Pagamento - Dipag/Serec/Segedam e, tendo em vista o disposto nos arts. 40, §
12, 201, § 11, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98, firmar o
entendimento de que a retribuição pelo exercício de função comissionada não constitui parcela integrante da
remuneração sobre a qual incide a contribuição social do servidor público civil ativo, a partir da vigência da
Emenda Constitucional nº 20/98.”
12. Contra essa decisão foi interposto pedido de reexame pelo Subprocurador-Geral Ubaldo Alves
Caldas, que não foi conhecido (Decisão 1077/2001-Plenário).

6.2. Reafirma-se que referidas considerações são pertinentes, razão por que merece ser
rejeitado o argumento apresentado pelo recorrente.
Dos princípios da segurança jurídica e da isonomia
7.
A impugnação recursal aduz que estaria havendo violação aos princípios da segurança
jurídica e da isonomia, com base nos argumentos adiante sintetizados.
7.1. Alega que a prerrogativa do TCU de alterar o seu posicionamento deveria encontrar
limite no princípio da segurança jurídica, também de hierarquia constitucional, pois os administrados
não poderiam estar indefinidamente sujeitos à instabilidade surgida a cada julgamento de registro de
ato de aposentadoria de servidor público, quando há alteração na composição do Colegiado, sob
pena de gerar descrédito para o a Corte de Contas e insegurança jurídica para o administrado.
7.2. Vindica que o TCU considere, também, os inúmeros atos de aposentadoria julgados e
registrados nos últimos quatorze anos, tidos como legais por essa Corte de Fiscalização, com base no
entendimento firmado por meio do Acórdão 2.076/2005–TCU–Plenário.
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Análise:
7.3. Conforme anotado no histórico consignado em tópico anterior desta instrução, a
conclusão de que a presente concessão é ilegal deveu-se, unicamente, ao exame da legislação
referente ao instituto da parcela vulgarmente conhecida como “opção”.
7.4. No que tange à jurisprudência superada deste Tribunal, observa-se que os julgadores
estão submetidos primeiramente à Constituição e à lei (fontes primárias do direito brasileiro), e
apenas indiretamente, à jurisprudência – alguns tipos de precedentes expressamente ditados pela lei.
Sobre o tema, ao comentar a crescente importância da jurisprudência no sistema jurídico brasileiro,
Cândido Rangel Dinamarco realça a necessidade de diferenciar a força vinculante entre os diversos
tipos de precedentes:
[...]. Mas ressalva-se que a jurisprudência dotada desse poder de impor não é toda e qualquer linha de
julgamentos, de qualquer tribunal [...]. Somente integram as fontes do direito os precedentes, decisões e linhas
jurisprudenciais indicados na lei, especialmente no art. 927 do Código de Processo Civil, os quais, pelo maior
peso sistemático de que são dotados, diferenciam-se dos demais e ganham essa eficácia de se projetarem em
julgamentos futuros. (DINAMARCO, Cândido R. et alter, Teoria Geral do Novo Processo Civil, São Paulo:
Malheiros, 2016, p. 43-44).

7.5. Caso se pretendesse trazer ao microssistema do processo administrativo de controle
externo a cargo do TCU a referida visada dirigida ao Poder Judiciário, mutatis mutandis, os
precedentes de elevada força vinculativa indicados expressamente pelo legislador encontrariam
algum paralelo apenas (i) nas respostas a consultas, (ii) nas súmulas e (iii) nos acórdãos proferidos
para resolver incidente de uniformização de jurisprudência (Lei 8.443/1992, art. 1º, XVII, § 2º , art. 3º
e RI/TCU, art. 85 e art. 91). As três hipóteses (em especial a primeira) inegavelmente constituem
pontos de amarração diferenciados de trilhas jurisprudenciais no âmbito do TCU, justamente por
serem tais deliberações forjadas a partir de discussão distanciada das peculiaridades de determinado
caso concreto, resultando comandos (ou teses) dotados de maior abstração e generalidade
(características próprias de atos normativos). Assim, seria razoável aceitar que, naquelas três
hipóteses, as decisões irradiem maior expectativa de estabilidade aos jurisdicionados do TCU.
Entretanto, quanto à matéria em debate (parcela “opção” em atos de aposentadoria), não se vê
precedente desta Corte de Contas com aquele “peso sistemático” especial.
7.6. Também ensina Paulo Nader:
É princípio assente na moderna hermenêutica jurídica que os juízes devem interpretar o Direito
evolutivamente, conciliando velhas fórmulas com as novas exigências históricas. Nesse trabalho de atualização,
em que a letra da lei permanece imutável e a sua compreensão é dinâmica e evolutiva, o juiz colabora
decisivamente para o aperfeiçoamento da ordem jurídica. Ele não cria o mandamento jurídico, mas apenas
adapta princípios e regras à realidade social. Mantém-se fiel, portanto, aos propósitos que nortearam a
elaboração das normas. [...] (NADER, Paulo. Introdução ao estudo do Direito; Rio de Janeiro: Forense, 2008,
p. 176).

7.7. Nessa linha, não se afigura heterodoxo que o TCU interprete o regramento da parcela
“opção” de acordo com as regras de hermenêutica, não se pautando exclusivamente por precedentes
jurisprudenciais de baixo grau de vinculação cujas teses são superadas em dado momento por
compreensão evolutiva das normas aplicáveis a determinados fatos. Nesse passo, não há que se falar
em violação ao princípio da isonomia.
7.8. Ademais, observa-se que a jurisprudência deste tribunal se inclinou e tem se sedimentado
claramente no sentido da irregularidade do pagamento da parcela opção juntamente com quintos,
conforme se extrai de centenas de julgados recentes desta Casa em sentido unívoco, trazendo-se, a
título meramente ilustrativo, os seguintes Acórdãos: 1.255/2020, Relator Marcos Bemquerer;
2.793/2019, Relatora Ana Arraes; e 2.646/2019, Relator Vital do Rêgo – todos do Plenário;
6.860/2020, Relator Benjamin Zymler; 6.696/2020, Relator Walton Alencar Rodrigues; e 6.674/2020,
Relator Weder de Oliveira – todos da 1ª Câmara; e 6.731/2020, Relator André de Carvalho;
6.574/2020, Relator Augusto Nardes; e 6.178/2020, Relator Raimundo Carreiro – todos da 2ª
Câmara.
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7.9. Cumpre, ainda, observar a assentada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF)
no sentido de classificar como ato complexo a concessão de aposentadoria, reforma ou pensão, sendo
“necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas”, consoante os
seguintes julgados (RE-636553, RMS-3881/SP, MS-19875/DF, RE-195861, MS-23665). A propósito
do tema, veja-se, dentre incontáveis outros, os seguintes precedentes recentes que bem ilustram e
reafirmam referido entendimento há muito sedimentado pelo STF (grifou-se):
[...]. ADMINISTRATIVO. [...]. NEGATIVA DE REGISTRO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES
PÚBLICOS. CONTROLE EXTERNO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE
DO ATO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. ART. 5º, XXXV, DA CF.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. [...]. 1. O ato de aposentação
configura ato complexo e a aposentadoria só se aperfeiçoa com o registro do Tribunal de Contas, que exerce
sua função constitucional de controle externo (art. 71 da CF). 2. A atuação do Poder Judiciário no controle do
ato administrativo só é permitida quanto tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no
mérito administrativo. Precedentes. 3. Não cabe, no âmbito do recurso extraordinário, corrigir eventual
injustiça da decisão dos Tribunais de Contas. 4. [...]. (RE 1222222 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN,
Segunda Turma, julgado em 29/6/2020, DJe 7/7/2020). [grifou-se]
AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.
NEGATIVA DE REGISTRO A ATO DE CONCESSÃO INICIAL DE APOSENTADORIA. VIOLAÇÃO AO
DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ILEGALIDADE.
INEXISTÊNCIA. [...]. VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À SEGURANÇA JURÍDICA. NÃO
CONFIGURADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS PELO
EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA ENTRE A EDIÇÃO DA LEI 9.624/1998 E A MEDIDA
PROVISÓRIA 2.225-48/2001. ILEGALIDADE. RE 638115. MODULAÇÃO DE EFEITOS SUPERVENIENTE.
NECESSIDADE DE PARCIAL REPARAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL. DEFERÊNCIA. CAPACIDADES INSTITUCIONAIS. ATRIBUIÇÕES TÉCNICAS
CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS À CORTE DE CONTAS. ART. 71 DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 1. In casu, o mandamus foi
impetrado contra Acórdãos emanados pela Primeira Câmara da Corte de Contas da União, os quais negaram
registro ao ato de concessão de aposentadoria do ora agravante, mercê de consignar indevida cumulação, nos
proventos, de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) com Gratificação de Atividade Externa
(GAE). 3. [...]. 4. Descabe acolher a alegação de ocorrência da decadência prevista no art. 54 da Lei
9.784/1999, máxime do firme entendimento desta Corte de que não se opera a decadência no período entre a
emanação de ato administrativo concessivo de aposentadoria e o julgamento de sua legalidade e de seu
registro pela Corte de Contas. Precedentes. 5. Devido à complexidade jurídica do ato administrativo
concessivo de aposentadoria, o seu aperfeiçoamento ocorre somente após apreciação pelo TCU. Por ser ainda
ato administrativo precário e pendente de aperfeiçoamento, descabe falar em violação da segurança jurídica,
do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Precedentes. 6. Inexiste violação ao princípio da irredutibilidade
de vencimentos quando a redução dos proventos incide sobre aposentadoria concedida em desacordo com a lei
ou com a Constituição. Precedentes. [...]. (MS 36869 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em
22/05/2020, DJe 17/6/2020). [grifou-se]

7.10. Sendo do tipo complexo o ato de aposentadoria, este 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 pelo Tribunal de Contas. Tal entendimento decorre do disposto
no inciso III do art. 71 da Constituição Federal, que atribui ao TCU o poder-dever de apreciar, para
fins de registro, a legalidade de referidos atos de pessoal.
7.11. Nessa perspectiva, impõe-se reconhecer que atos da espécie possuem natureza precária
enquanto reconhecidos apenas pela Administração concedente (primeira manifestação de vontade).
Ou seja, até que haja o efetivo julgamento pela legalidade e o consequente registro pelo TCU
(segunda manifestação de vontade necessária), seria impróprio falar em direito adquirido, ato
jurídico perfeito, proteção da confiança, ou em irredutibilidade dos proventos, tendo em vista a
ausência de aperfeiçoamento anterior e definitividade do ato jurídico (complexo).
7.12. No caso em apreço, não houve o respectivo registro em razão da constatação de
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ilegalidade no ato, o que afasta, por si só, a presunção inicial (relativa) de legitimidade do ato
administrativo (manifestação de vontade do órgão de origem) que concedeu o benefício ao recorrente,
não havendo, assim, que se falar em violação da segurança jurídica, de proteção da confiança, de
direito adquirido ou de razoabilidade.
7.13. A boa-fé do(a) beneficiário(a) foi considerada no Acórdão recorrido ao se dispensar a
devolução dos valores indevidamente recebidos.
7.14. Por fim, cumpre repisar que este Tribunal tem o poder-dever de apreciar, para fins de
registro, os atos de pensão civil na esfera federal, nos termos do art. 71 da Lei Maior. Esta
prerrogativa não pode ser infirmada pela sobreposição dos princípios da razoável duração do
processo e da eficiência na Administração Pública.
7.15. Ante o expresso regramento normativo (constitucional e legal) e a consolidada diretriz
jurisprudencial do STF, os argumentos recursais apresentados não merecem prosperar quanto ao
ponto.
Do direito adquirido
8.
A impugnação recursal invoca suposta violação ao direito adquirido.
8.1. Sustenta que o Acórdão 1.599/2019–TCU–Plenário teria desconsiderado o princípio
constitucional do direito adquirido (CF/1988, art. 5º, XXXVI), pois a única exigência que fazia o art.
193 da Lei 8.112/1990 era o exercício de função comissionada por cinco anos continuados ou dez
intercalados. Segundo defende, a referida norma legal não exigia o tempo de serviço para
aposentadoria.
Análise:
8.2. A aposentadoria deve observar as regras vigentes no momento da implementação de todos
os requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário, motivo pelo qual não é possível
entender que o servidor tenha algum direito adquirido a determinada vantagem paga na
aposentadoria até que lhe seja assegurado o próprio direito à inativação.
8.3. Portanto, sob o prisma legal, o cumprimento das exigências do art. 193 da Lei 8.112/1990,
por si só, é irrelevante e não produz consequências jurídicas caso não tenham sido atendidos os
requisitos para a constituição da situação jurídica na qual a vantagem é devida: a aposentadoria.
8.4. É nesse sentido o disposto no art. 7º da Lei 9.624/1998 (grifos acrescidos):
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 (grifos acrescidos).

8.5. Ademais, reiteram-se aqui os fundamentos que sustentam o sólido entendimento do STF
firmado por meio de diversos precedentes referenciados em tópico anterior desta instrução, no sentido
de que o aperfeiçoamento do ato administrativo concessivo de aposentadoria (ato complexo) está
condicionado à apreciação pela regularidade e e respectivo registro pelo TCU (segunda manifestação
de vontade necessária). Assim, “por ser ainda ato administrativo precário e pendente de
aperfeiçoamento, descabe falar em violação da segurança jurídica, do direito adquirido e do ato
jurídico perfeito” (STF: MS 36869 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em
22/05/2020, DJe 17/6/2020). No mesmo sentido, dentre muitos outros precedentes do STF: RE636553, RMS-3881/SP, MS-19875/DF, RE-195861, MS-23665 e RE 1222222.
8.6. Ante o expresso regramento normativo e a fincada baliza jurisprudencial do STF, os
argumentos recursais apresentados não merecem prosperar quanto ao ponto.
Da modulação dos efeitos da decisão recorrida e da alegada irretroatividade de nova
interpretação administrativa
9.
A peça recursal defende necessidade de o Tribunal modular os efeitos do acórdão
recorrido, com base nos argumentos seguintes.
9.1. Alude à Lei 13.655/2018, que acresceu ao Decreto-Lei 4.657/1994 (LINDB) disposições
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sobre segurança jurídica e eficiência na criação e na aplicação do direito público, dentre elas a
expressa no acrescido art. 23 daquele diploma.
9.2. Invoca o Decreto-Lei 200/1967, art. 103.
9.3. Segundo sua interpretação, referidos dispositivos normativos não devem ser
desconsiderados por parte dessa Corte de Fiscalização, no caso de prevalecer a mudança de
entendimento estampada no Acórdão 1.599/2019–TCU–Plenário TCU, até para evitar que os
servidores já aposentados, que tenham satisfeito, até a data de 18 de janeiro de 1995, os pressupostos
temporais estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/1990 e que tinham assegurados a vantagem
decorrente da opção, prevista no art. 2° da Lei 8.911/1994, por decisão do próprio TCU (Acórdão
2.076/2005–TCU–Plenário), venham a sofrer uma redução abrupta em seus proventos de inatividade.
Realçam que o ato de aposentadoria em questão teria sido publicado (pela Administração
responsável) anteriormente a 12/12/2018, data da sessão em que foi prolatado o Acórdão 2988/2018TCU-Plenário.
Análise:
9.4. As alegações recursais não merecem prosperar quanto ao ponto. Reiteram-se neste ponto
os fundamentos da análise desenvolvida em tópicos anteriores quanto à segurança jurídica e o direito
adquirido por guardarem relação direta com a modulação de efeitos.
9.5. No caso em reexame, conforme sedimentado entendimento do STF antes anotado, o ato de
concessão de aposentadoria pela Administração a que estava vinculado o interessado, embora
produza efeitos, permanece precário, haja vista não ter se consumado o respectivo registro pelo TCU
(ato complexo) em razão da identificação de ilegalidade, o que afasta a presunção de legitimidade do
ato administrativo que concedeu o benefício ao recorrente (CF, art, 71, III). Não havendo relação
jurídica consolidada, não seria próprio falar em desconstituição abrupta pelo TCU, o que desidrata a
argumentação que defende necessidade de modulação dos efeitos da decisão combatida.
9.6. A título ilustrativo, seria útil mencionar que o TCU, apreciando a mesma questão quanto a
servidores de seus próprios quadros, empreendeu modulação de efeitos exclusivamente para os atos já
registrados (julgados legais) por esta Corte de Contas, preservando a relação jurídica madura em
razão de o ato administrativo complexo já estar aperfeiçoado (Acórdão 2.988/2018–TCU–Plenário,
subitem 9.3):
9.3. determinar à Secretaria-Geral de Administração que transforme em vantagem pessoal, passível de
absorção pelos reajustes específicos concedidos às carreiras a que pertencem os servidores deste Tribunal, a
retribuição parcial da função comissionada (“opção”) paga a inativos e pensionistas cujos proventos são
calculados com base na remuneração do servidor ativo e cujos atos concessórios já tenham sido objeto de
registro.

9.7. Demais disso, não se examina norma de conteúdo indeterminado, conforme previsto no
art. 23 da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro (Decreto-lei 4.657/1942, redação dada pela Lei
13.655/2018).
9.8. No que tange à Lei 9.784/1999 (art. 2º, parágrafo único, XIII) e à LINDB (art. 24), que
visam vedar aplicação retroativa de nova interpretação, convém observar que normas especiais (legal
e regulamentar) regem o processo administrativo de controle externo a cargo do TCU (Lei 8.443/1992
e Regimento Interno/TCU). Assim, outras normas de caráter geral, a exemplo da Lei 9.784/1999 e da
LINDB, incidem apenas para preencher eventuais lacunas e devem ser aplicadas naquilo que for
compatível com o regramento especial.
9.9. Nesse ponto, é preciso observar o teor do art. 260, § 2º, do Regimento Interno/TCU, cuja
força normativa se ergue a partir de expressa autorização legislativa (Lei 8.443/1992, art. 3º c/c art.
39, § 1º):
Art. 260. [...]
§ 2º O acórdão que considerar legal o ato e determinar o seu registro não faz coisa julgada
administrativa e poderá ser revisto de ofício pelo Tribunal, com a oitiva do Ministério Público e do beneficiário
do ato, dentro do prazo de cinco anos da apreciação, se verificado que o ato viola a ordem jurídica, ou a
qualquer tempo, no caso de comprovada má-fé.
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9.10. Em tal quadro, o argumento de que teria havido violação ao princípio da vedação de
aplicação retroativa de nova interpretação se esmaece por três razões principais:
i) não há direito adquirido à exegese;
ii) não houve o registro do ato de aposentadoria do interessado, de tal arte a não se aplicar a
máxima de que a “modificação posterior de jurisprudência não alcançaria as situações consolidadas
à luz de critério interpretativo anterior”. Isto porque poder-se-ia falar em situação consolidada
apenas quando o ato de concessão recebe o registro do TCU, por ser ato complexo;
iii) o acórdão que julgar legal o ato de aposentadoria e determinar o seu registro não faz coisa
julgada administrativa, nos termos do § 2º do art. 260 do Regimento Interno deste Tribunal.
9.11. Ante o contexto e os elementos fáticos do caso concreto, não emergem fundamentos
sólidos para acatar os argumentos apresentados pelo(a) recorrente.
CONCLUSÃO
10. Das análises anteriores, ante os elementos constantes dos autos até o momento, as
disposições normativas e diretrizes jurisprudenciais aplicáveis, conclui-se que:
ff) o ato em reexame ofendeu a Emenda Constitucional 20/1998;
gg) as parcelas remuneratórias decorrentes do exercício das funções comissionadas deixaram
de constituir base de incidência para a contribuição previdenciária desde 16/12/1998;
hh) não houve violação aos princípios da segurança jurídica e da isonomia;
ii) não houve violação ao direito adquirido;
jj) não houve indevida aplicação retroativa de nova interpretação e não se impõe
necessidade de o TCU modular os efeitos do acórdão recorrido;
10.1. Tais conclusões sustentam a proposta de negar provimento ao recurso em análise.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
11. Ante o exposto, submetem-se os autos às instâncias subsequentes, propondo-se:
a)
conhecer do recurso interposto, para, 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.

VOTO
Trata-se de pedido de reexame interposto por Luis Aloise, ex-servidor do Tribunal Regional do
Trabalho da 15ª Região-Campinas/SP, em face do Acórdão 7991/2020-TCU-1ª Câmara, relator E.
Ministro Vital do Rêgo.
A deliberação recorrida considerou ilegal e negou registro ao ato de concessão inicial de
aposentadoria em razão de pagamento irregular da vantagem “opção”, em contrariedade ao disposto no
artigo 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
20/1998.
Inconformado com o Acórdão 7991/2020-TCU-1ª Câmara, Luis Aloise alega inexistência de
ofensa à Emenda Constitucional 20/1998, incidência da contribuição previdenciária sobre os
pagamentos que originaram a parcela “opção” até 28/1/1999, violação ao direito adquirido e aos
princípios a segurança jurídica e da isonomia, e defende a modulação dos efeitos do acórdão recorrido.
Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso.
A Secretaria de Recursos e o Ministério Público junto ao TCU manifestam-se pelo conhecimento
e negativa do apelo recursal.
Feita essa apresentação, decido.
Conheço do pedido de reexame, satisfeitos os requisitos de admissibilidade estabelecidos no
artigo 48 da Lei 8.443/1992.
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Quanto ao mérito, aquiesço aos pareceres da Unidade Técnica e do Ministério Público junto ao
TCU, cujas razões, desde já, incorporo ao meu voto.
De acordo com o voto que balizou o acórdão recorrido, o pagamento da vantagem “opção”,
constante do ato de aposentadoria ora analisado, proporciona sensível acréscimo aos respectivos
proventos em relação à última remuneração contributiva do beneficiário em atividade, resultando em
ostensivo descumprimento ao disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação
dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
Trata-se de jurisprudência pacífica desta Corte de Contas, corroborada pelo entendimento
firmado por meio do Acórdão 1.599/2019-Plenário, abaixo transcrito, cujo teor tem fundamentado
inúmeras decisões semelhantes às questionadas no presente pedido de reexame:
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.
Além disso, desde o advento da Emenda Constitucional 20/1998, a contribuição social não incide
sobre parcelas recebidas pelo exercício de cargo em comissão ou função de confiança, conforme
entendimento fixado na Decisão 683/2001-TCU-Plenário. Daí a impossibilidade de a parcela ser
carreada aos proventos de aposentadoria, pois sobre ela não havia mais contribuição desde muito antes
da aposentadoria aqui examinada, emitida em 10/7/2017.
As alegações recursais no sentido de que a decisão recorrida teria infringido princípios e direitos
constitucionalmente garantidos não merecem prosperar.
O ato de aposentadoria deve observar as regras vigentes no momento da implementação de todos
os requisitos legais para sua concessão, não cabendo falar em direito adquirido a vantagem devida em
momento anterior à inativação.
A determinação no sentido da redução de proventos de aposentadoria, quando estes foram
calculados em desacordo com a Lei, não ofende o princípio da irredutibilidade de vencimentos, à
exemplo da decisão exarada pelo Plenário do STF, no MS 25.552 (Ata 17/2008, DJE 97, de
29/5/2008), da relatoria da E. Ministra Carmem Lúcia.
Em razão da precariedade do ato de aposentadoria, cujo aperfeiçoamento depende do seu
julgamento e registro pelo TCU, consoante previsto no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, a
decisão atacada não padece do suposto desrespeito ao princípio da segurança jurídica.
Conforme mencionado, o ato de aposentadoria apenas se consolida com o seu registro, após a
apreciação pelo TCU, o que não ocorreu nestes autos. Ademais, nos termos do art. 260, § 2º, do
Regimento Interno do TCU, ainda que houvesse sido determinado o registro do ato, a respectiva
decisão não faria coisa julgada administrativa e poderia ser revista de ofício pelo TCU no prazo de
cinco anos, observado o contraditório e a ampla defesa.
De qualquer modo, no que toca ao argumento de que o Acórdão 1.599/2019-Plenário teria
desconstituído o entendimento objeto do Acórdão 2.076/2005-Plenário, mais uma vez, não assiste
razão à recorrente.
Mediante o subitem 9.3.1 do Acórdão 2.076/2005-Plenário, esta Corte de Contas deliberou no
sentido de que “é assegurada 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”.
O alegado novo entendimento desta Corte de Contas, objeto do Acórdão 1.599/2019-TCUPlenário, por sua vez, fundamentou-se na regra estabelecida na Emenda Constitucional 20, de
15/12/1998, de que os proventos de aposentadoria não poderiam ser superiores à remuneração do
cargo efetivo no qual se deu a inativação, cujos efeitos não foram objeto das análises que ensejaram
Acórdão 2.076/2005-Plenário.
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Os dois acórdãos tratam, portanto, de matérias diversas e são apreciados de forma conjunta nos
processos de aposentadoria submetidos à apreciação do TCU, restando assente a legalidade do
pagamento da “opção” aos que cumulativamente atendem aos requisitos definidos nos Acórdãos
2.076/2005 e 1.599/2019, ambos do Plenário, os quais têm por fundamento normas de origem legal e
constitucional.
De qualquer modo, ainda que tais decisões fossem conflitantes, há de se ter em conta que o
entendimento firmado em procedimento administrativo submetido à apreciação do TCU, estranho ao
ato de aposentadoria ora analisado, jamais poderia ser impeditivo à observância do mandamento
constitucional objeto de seu art. 40, § 2º, inserido por meio da Emenda Constitucional 20/1998.
Nessa direção, rememoro a decisão exarada pelo Plenário do STF, no MS 26.196, de Relatoria
do Ministro Ayres Brito (Ata 1/2011, DJE 20, de 18/11/2010), no sentido de que “ O que regula os
proventos da inatividade é a lei (e não sua interpretação) vigente ao tempo em que o servidor
preencheu os requisitos para a respectiva aposentadoria (Súmula 359/STF). Somente a lei pode
conceder vantagens a servidores públicos(...)”.
Naquela assentada, a Suprema Corte deixou assente, também, que “Inexiste direito adquirido
com fundamento em antiga e superada interpretação da lei”, bem assim afastou o princípio da
segurança em caso semelhante ao ora apreciado, em que o registro do ato não foi autorizado pelo TCU
e a antiga jurisprudência não havia sido aplicada em relação ao impetrante.
Portanto, nego provimento ao apelo recursal.
Feitas essas considerações, voto por que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 5401/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 009.049/2020-7.
2. Grupo I – Classe de Assunto I: Pedido de Reexame em Aposentadoria
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes:
3.1. Interessado: Luis Aloise (004.140.098-43)
3.2. Recorrente: Luiz Aloise (004.140.098-43).
4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Campinas/SP.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade
de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Luis Aloise
contra o Acórdão 7991/2020-TCU-1ª Câmara;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira
Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1999, em:
9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento;
9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª
Região-Campinas/SP.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5401-09/21-1.
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13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues
(Relator) e Jorge Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

BENJAMIN ZYMLER
na Presidência

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral

GRUPO I – CLASSE I – Primeira Câmara
TC 030.484/2019-7
Natureza: Pedido de Reexame em Aposentadoria.
Órgão: Tribunal Superior do Trabalho
Interessado: Elizete de França (128.469.021-00)
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 E NEGATIVA DE
REGISTRO. PEDIDO DE REEXAME. CONHECIMENTO. ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA
ALTERAR A DELIBERAÇÃO RECORRIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. CIÊNCIA.
RELATÓRIO
Adoto, como relatório, instrução elaborada pela Secretaria de Recursos, cuja proposta foi
endossada pelo Ministério Público junto ao TCU:
INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de pedido de reexame (peça 12) interposto pela Sra. Elizete de França, exservidora do Tribunal Superior do Trabalho, contra o Acórdão 10.880/2020 –TCU–1ª Câmara (peça
7), que teve como relator o ministro-substituto Weder de Oliveira.
11.1. A deliberação recorrida tem o seguinte teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria à Sra. Elizete de
França pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST).
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. Elizete de França (20788401-04-2017000015-1, 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, presumidamente, de boa-fé
pela interessada, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal;
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9.3. determinar ao Tribunal Superior do Trabalho que:
9.3.1. em razão da incorporação indevida da parcela “opção”, suspenda todo e qualquer
pagamento concernente ao ato impugnado, adequando a parcela referente à incorporação de quintos
da interessada, conforme modulado pelo STF no âmbito do RE 638.115, 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 do art. 19, § 3º, da Instrução Normativa TCU 78/2018;
9.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.
HISTÓRICO
3.
O ato de aposentadoria foi julgado ilegal em razão de constar a incorporação de parcela
conhecida como “opção” (ato à peça 2).
3.1. Sobre o instituto da “opção”, o ministro Benjamin Zymler, por ocasião da apreciação do
TC 027.914/2013-5 (Acórdão 2.988/2018–TCU–Plenário, Sessão de 12/12/2018), apresentou voto
revisor cujas razões foram integralmente acolhidas pela relatora, ministra Ana Arraes. O voto fornece
um histórico bastante didático e esclarecedor, o qual será reproduzido com alguns ajustes de forma,
supressões e adições, nos termos a seguir.
Da vantagem “opção”
6. Em síntese, a vantagem conhecida como “opção” constituía uma fração variável, conforme definido
em lei, da remuneração do cargo em comissão/função de confiança.
7. Era um direito conferido ao servidor ocupante de cargo efetivo, que assumia cargo em comissão ou
função de confiança, de continuar a ser remunerado com base em seu cargo efetivo, mas com acréscimo
decorrente do exercício do novo cargo/função.
8. A vantagem tinha por objetivo conferir estímulo financeiro para que o servidor efetivo ocupasse cargo
em comissão cuja remuneração fosse inferior à do cargo efetivo.
9. Aparentemente, o primeiro normativo que tratou da matéria foi a Lei 4.345/1964, que assim dispôs
(grifei):
“Art. 1º As tabelas de vencimentos dos cargos efetivos e em comissão, referidas no art.1º da Lei nº 4.242,
de 17 de julho de 1963, ficam substituídas pelas seguintes:
.................................................................................................................................................
§ 2º Ao funcionário nomeado para o exercício de cargo em comissão é facultado optar pelo vencimento
do símbolo, previsto na tabela b constante dêste artigo, ou pela percepção do vencimento e demais vantagens
de seu cargo efetivo acrescido de gratificação fixa, correspondente a 20% (vinte por cento) do valor do símbolo
do cargo em comissão respectivo.”
10. Igual disciplina foi mantida pelo Decreto-Lei 1.445/1976 (que tratava da remuneração dos
servidores civis do Poder Executivo, dentre outros). Segundo o art. 3º, a vantagem correspondia a 20% do
vencimento do Grupo Direção e Assessoramento Superiores (DAS).
(...)
12. A legislação foi sendo alterada ao longo do tempo, de modo que não só o percentual foi alterado
como também foram acrescidas outras vantagens/gratificações ao “optante” pela remuneração do cargo
efetivo.
13. O Decreto-Lei 2.270/1985, por exemplo, permitiu a inclusão da vantagem “representação mensal”
no cálculo da vantagem “opção”. O Decreto-Lei 2.365/1987 (art. 10) elevou o percentual para 50% e a Lei
7.706/1988 (art. 4º), para 55%.
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14. A Lei 8.538/1992 alterou a composição da parcela “opção”, que foi acrescida de 55% da
gratificação GADF (Gratificação de Atividade por Desempenho de Função), criada pela Lei Delegada
13/1992.
15. Assim, quando da edição da Lei 8.538/1992, a “opção” passou a ser: 55% do vencimento do DAS +
55% da GADF + representação mensal.
16. A Lei 8.911/1994 disciplinou o cálculo da opção para os servidores do Poder Executivo, além de
tratar do instituto da incorporação de “quintos”, previsto no art. 62 da Lei 8.112/1990. À guisa de clareza,
transcrevo o citado dispositivo:
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.”
17. A remuneração dos cargos em comissão prevista na Lei 8.911/1994 e que servia de base de cálculo
para a vantagem “opção” continuou a ser composta de vencimento básico, GADF e representação mensal.
18. As alterações no cálculo da vantagem “opção” continuaram ao longo do tempo. Cito, por exemplo, a
Lei 9.030/1995, que estabeleceu que a vantagem equivaleria a 25% da remuneração total do cargo ou função,
para os DAS 4 a 6 (art. 2º), que passou a ser paga em rubrica única (sem GADF ou representação mensal).
Também previu o pagamento de uma parcela variável, equivalente à diferença entre a remuneração efetiva e a
remuneração do cargo em comissão.
19. Já a Lei 11.526/2007, alterada pela Lei 12.094/2009, fixou a “opção” como 60% da remuneração do
cargo em comissão.
20. No âmbito do Poder Judiciário, a Lei 9.421/1996 estabeleceu que a “opção” equivaleria a 70% do
vencimento básico da função de confiança.
21. Importante registrar que algumas funções – geralmente as de menor valor e ocupadas
exclusivamente pelos servidores efetivos – são pagas em valor integral, juntamente com a remuneração do
cargo efetivo.
22. São as chamadas funções gratificadas ou funções de representação (vide parágrafo único do art. 2º
da Lei 8.911/1994). Diversamente dos cargos em comissão, que exigem o afastamento do servidor de seu cargo
efetivo, as funções gratificadas não constituem cargo à parte. São apenas gratificações pagas aos servidores
efetivos em razão da assunção de maiores responsabilidades.
23. Nesses casos, o servidor não recebe a “opção” – já que não tem entre o que optar –, mas, sim, o
valor da função gratificada, juntamente com a remuneração de seu cargo efetivo.
24. As vantagens decorrentes do exercício de cargo em comissão/função de confiança e função
gratificada são de natureza pro labore faciendo, assim como adicionais pagos em razão das condições
específicas de trabalho (insalubridade, trabalho noturno etc.). Ou seja, são de natureza transitória, uma vez
que o servidor somente a elas faz jus quando no exercício do cargo ou função.
(...)
27. Uma vez que a aposentadoria ocorre no cargo efetivo e os proventos guardam relação com esse
cargo, não há como imaginar que vantagens associadas ao cargo em comissão possam compor os proventos de
aposentadoria, salvo autorização legal. [Isso em virtude do princípio da legalidade. De fato, é nesse sentido
que a sábia lição de Hely Lopes Meirelles vem nos ensinar:
“Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração
particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei
autoriza. A lei para o particular significa ‘pode fazer assim’; para o administrador público significa ‘deve fazer
assim’” (in Direito Administrativo Brasileiro, 33ª ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2007, p. 87-88)].
(...)
30. A Lei 8.112/1990 [...] disciplinou a matéria nos seguintes termos (grifei):
“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
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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” (negrito acrescido).
[É sobremodo importante ressaltar que o direito de opção, que consta no § 2º supra, diz respeito à opção
entre as vantagens dos quintos, da prevista no art. 193 e do art. 192 – e não à parcela vulgarmente chamada de
“opção”].
31. A composição dos proventos deferidos ao servidor que optava por se aposentar na forma do caput
dependia do tipo de cargo ou função ocupada.
32. Se ex-ocupante de cargo em comissão, os proventos equivaleriam à remuneração desse cargo. Se
ocupante de função gratificada, que é vinculada ao exercício de cargo efetivo, os proventos do servidor seriam
compostos pela remuneração do cargo efetivo acrescida da gratificação de função. Isso porque, no último caso,
não se trata de um cargo autônomo, com estrutura remuneratória própria, mas de uma mera gratificação paga
ao servidor efetivo.
33. Veja-se que esse dispositivo legal não mencionava expressamente a possibilidade de deferir ao
inativo, que preencheu seus requisitos, a parcela da retribuição dos cargos em comissão/função de confiança,
conhecida como “opção”, nada obstante ressalve, em seu §2º, o “direito de opção”.
(...)
35. O § 2º do art. 193 da Lei 8.112/1990 apenas autorizava que o servidor optasse por se aposentar na
forma do caput ou carreasse para os proventos de aposentadoria (calculados com base na remuneração do
cargo efetivo) as vantagens previstas nos arts. 62 e 192 da Lei 8.112/1990.
36. Nessa linha de raciocínio, poder-se-ia argumentar que não existe amparo legal para o pagamento da
“opção” para os inativos, uma vez que a Lei 8.112/1990 não menciona expressamente essa possibilidade.
37. Contudo, seria também possível extrair diretamente do caput, mediante interpretação extensiva, a
autorização para o pagamento da parcela “opção” ao inativo. Se o dispositivo conferia ao ex-ocupante de
cargo em comissão o direito de ter seus proventos calculados com base na remuneração desse cargo, não seria
desarrazoado conferir a esse servidor o direito de acrescer a seus proventos de cargo efetivo a parcela
“opção”. Desse modo, estar-se-ia conferindo ao ex-ocupante do cargo em comissão tratamento semelhante ao
do servidor investido em função gratificada.
38. Isso porque, em muitos casos, a remuneração do cargo em comissão era inferior à do cargo efetivo.
Consequentemente, muitos desses servidores não se beneficiariam do art. 193 da Lei 8.112/1990, ao contrário
daqueles que ocuparam função gratificada.
39. Todavia, essa interpretação não se coaduna com o pagamento de “quintos”, dada a vedação contida
no § 2º do art. 193 da Lei 8.112/1990.
40. A razão da vedação de acumulação das vantagens era claramente evitar o bis in idem nos proventos
de inatividade, haja vista que a finalidade do pagamento das vantagens era uma só: assegurar estabilidade
financeira na inatividade ao servidor que assumiu maiores responsabilidades quando na atividade.
41. Não invalida esse raciocínio o fato de que era possível pagar, na atividade, a vantagem dos
“quintos” cumulativamente com a gratificação de função ou com a “opção”. Isso é uma distorção do instituto
dos “quintos”, pois, em vez de assegurar a estabilidade financeira àquele que se afastasse do cargo ou função,
acabava por elevar a remuneração do cargo efetivo ainda quando no exercício do cargo em comissão ou
função. Entretanto, isso era prevista em lei, o que não ocorre no caso da inatividade.
(...)
47. Quando o servidor é necessariamente remunerado com base no cargo efetivo e recebe uma
gratificação fixada em lei, deve-se observar a vedação de pagamento cumulativo da gratificação de função com
as vantagens previstas nos arts. 62 (“quintos”/”décimos”) e 192 da Lei 8.112/1990. Nesse sentido, cito, dentre
inúmeros outros, a Decisão 47/2001-Plenário (rel. Ministro Benjamin Zymler) e os Acórdãos 645/2003Plenário (rel. Ministro Walton Alencar Rodrigues) e 814/2005-1ª Câmara (relator Ministro Marcos Vilaça),
proferido em processo de inspeção.
(...)
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78. Apesar de não haver expressa previsão legal, a jurisprudência de mais de trinta anos vem aceitando
a inclusão da parcela “opção” (pagamento de uma fração da remuneração do cargo em comissão ao servidor
que opta pela remuneração do cargo efetivo) nos proventos do inativo que implementou os requisitos do art.180
da Lei 1.711/1952 ou do art. 193 da Lei 8.112/1990. [Nada obstante, não é possível o pagamento da parcela
“opção” – quando prevista em lei – com a vantagem dos “quintos”, ex vi do disposto no § 2º do art. 193 da
Lei 8.112/1990].
(...)
102. A EC 20/1998 impõe que os proventos da inatividade sejam calculados com base na remuneração
do cargo efetivo e que não a superem no momento da concessão da aposentadoria. Assim, todos os servidores
que não implementaram as condições para a aposentação até 15/12/1998 [véspera da vigência da EC
20/1998] (...) não fazem jus à percepção de FC ou da parcela “opção” (se existente na estrutura
remuneratória) nos proventos de aposentadoria (negritos acrescidos).
(...)
112. A aposentadoria deve observar as regras vigentes no momento da implementação de todos os
requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário, motivo pelo qual não é possível entender que o
servidor tenha algum direito adquirido a determinada vantagem paga na aposentadoria até que lhe seja
assegurado o próprio direito à inativação.
113. Portanto, sob o ponto de vista legal, o cumprimento das exigências do art. 193 da Lei 8.112/1990,
por si só, é irrelevante e não produz consequências jurídicas caso não tenham sido atendidos os requisitos para
a constituição da situação jurídica na qual a vantagem é devida: a aposentadoria.
[É nesse sentido o disposto no art. 7º da Lei 9.624/1998 (grifos acrescidos):
“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.”]
114. Assim, os servidores que não se encontravam em condições de se aposentar quando da revogação
do art. 193 do Regime Jurídico Único (até 18/1/1995) não podem se beneficiar dessa vantagem.

2.2. Além disso, há o firme entendimento de que “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”, conforme restou assentado, por exemplo, no Acórdão
5.919/2019-1ª Câmara, relator o ministro Benjamin Zymler.
Dos fundamentos para o julgamento pela ilegalidade da presente aposentadoria
2.3. O ato de aposentadoria (peça 2) informa que a recorrente conta com 42 anos, 2 meses e
26 dias de tempo de serviço, sendo a vigência do ato a partir de 20/12/2016, com fundamento na EC
47/2005. Assim, verifica-se que a recorrente adquiriu o direito à aposentação após a vigência da EC
20/1998.
2.4. Dessa forma, a presente concessão é ilegal porque:
a) houve violação à regra constitucional, introduzida pela Emenda Constitucional
20/1998, que limita o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo;
b) a jurisprudência apregoa que 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; e
ADMISSIBILIDADE
3.
Reitera-se o exame de admissibilidade realizado pelo Sar/Serur (peça 14), que opinou pelo
conhecimento do recurso, nos termos do artigo 48 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 285 e 286,
parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, suspendendo-se os efeitos dos subitens 9.1, 9.3, 9.3.1 e
9.3.3 do Acórdão 10.880/2020–TCU–1ª Câmara. O ministro Walton Alencar Rodrigues concordou
com a proposta desta unidade técnica (peça 17).
EXAME DE MÉRITO
28.
Delimitação
Constitui objeto do presente recurso definir se:
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oo) houve ofensa à EC 20/1998;
pp) houve a incidência da contribuição previdenciária sobre a “opção”;
qq) houve violação aos princípios da segurança jurídica e da isonomia;
rr) houve violação ao direito adquirido;
ss) deve ser feita a modulação dos efeitos do acórdão recorrido;
29. Da ofensa à EC 20/1998
29.1. A recorrente afirma não ter havido violação à EC 20/1998, com base nos seguintes
argumentos:
5.2 O acórdão recorrido não atentou para as parcelas que integram a remuneração do
servidor, conforme disposto na Lei 8.852/1994.
5.3. Na remuneração mencionada na EC 20/1998, somam-se aos vencimentos “os adicionais
de caráter individual e demais vantagens, nestas compreendidas as relativas à natureza ou do local de
trabalho e a previsto no art. 62 da Lei 8.112, de 1990” (Lei 8.852/1994, art. 1º, inciso III). O referido
art. 62 dispõe expressamente que: “Ao servidor ocupante de cargo efetivo investido em função de
direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de natureza especial é
devida retribuição pelo seu exercício”). (Redação dada pela Lei 9l527, de 10/12/97).
5.4. Desse modo, nos termos da legislação em vigor (Lei nº 8.852/1994, art. 1º, inciso III),
integra a remuneração do servidor ocupante de cargo efetivo a retribuição pelo exercício de função
de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de natureza especial,
prevista no art. 62 da Lei 8.112/1990.
5.5 Portanto, o pagamento na aposentadoria da parcela denominada “opção” aos servidores
públicos que tenham satisfeito, até a data de 18 de janeiro de 1995, os pressupostos temporais
estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/1990, não viola o § 2º do art. 40 da Constituição Federal, com
a redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998, porque a retribuição pelo exercício de função
de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de natureza especial,
prevista no art. 62 da Lei 8.112/1990, integra a remuneração do servidor ocupante de cargo efetivo,
nos termos do inciso III do art. 1º da Lei 8.852/1994.
Análise:
5.6. O § 2° do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda
Constitucional 20/1998, assim dispunha:
§ 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 (grifos acrescidos).

5.7. O conceito de remuneração do cargo efetivo é dado pelo art. 41 da Lei 8.112/1990, nestes
termos:
Art. 41. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias
permanentes estabelecidas em lei.
5.8. Ora, as vantagens decorrentes do exercício de cargo em comissão/função de confiança e

função gratificada são de natureza pro labore faciendo. É dizer: são de natureza transitória, uma vez
que o servidor somente a elas faz jus quando no exercício do cargo ou função.
5.9. Sendo assim, diferentemente do alegado pela recorrente, não integra a remuneração dos
servidores públicos federais a parcela vulgarmente chamada de “opção”, por ter natureza transitória,
e não permanente.
5.10. No que tange à definição de remuneração prevista na Lei 8.852/1994, é de se observar que
se aplica, tão somente, ao regramento dessa norma, conforme se depreende do disposto em seu art. 1º:
Art. 1º Para os efeitos desta Lei, a retribuição pecuniária devida na administração pública direta,
indireta e fundacional de qualquer dos Poderes da União compreende:
(...)
III - como remuneração, a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter individual e demais
vantagens, nestas compreendidas as relativas à natureza ou ao local de trabalho e a prevista no art. 62 da Lei
nº 8.112, de 1990, ou outra paga sob o mesmo fundamento, sendo excluídas:
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(...)

5.11. Assim, verifica-se que houve violação ao § 2° do art. 40 da Constituição Federal, com a
redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
30. Da incidência da contribuição previdenciária sobre a “opção”
6.1 A recorrente afirma que houve incidência da contribuição previdenciária sobre a parcela
de opção, com base nos seguintes argumentos:
6.2. O Tribunal de Contas da União desconsiderou o fato de que os servidores públicos que
tenham satisfeito, até a data de 18 de janeiro de 1995, os pressupostos temporais estabelecidos no art.
193 da Lei 8.112/1990, contribuíram sobre a parcela de retribuição pelo exercício de função
comissionada durante todo o lapso de tempo estabelecido na norma acima citada, posto que o art. 12
da Emenda Constitucional 20/1998 dispôs expressamente que:
Art. 12. Até que produzam efeitos as leis que irão dispor sobre as contribuições de que trata o art. 195 da
Constituição Federal, são exigíveis as estabelecidas em lei, destinadas ao custeio da seguridade social e dos
diversos regimes previdenciários (EC 20/98, art. 12 — Sem negrito no original).

6.3. Na data da promulgação da EC 20/1998 encontra-se em vigor a Lei 9.630/1998 que,
combinada com o inciso III do art. 12 da Lei 8.852/1994, disciplinava a matéria e estabelecia que,
sobre a retribuição pelo exercício de função comissionada, incidia a contribuição previdenciária
devida pelo servidor.
6.4. Se o próprio texto da Emenda Constitucional 20/1998 determinava a observância dos
diplomas legais que exigiam a cobrança da contribuição previdenciária sobre a parcela de
retribuição pelo exercício de cargo em comissão ou função comissionada, não há como prevalecer
entendimento em contrário, no sentido da inexistência de contribuição previdenciária sobre a parcela
denominada "opção" durante o período de vigência do art. 193 da Lei 8.112/1990.
6.5. Aliás, o Plenário do Tribunal de Contas da União somente decidiu pela não incidência da
contribuição social sobre a retribuição pelo exercício de função comissionada na sessão de
29/08/2001 ao apreciar representação formulada por unidade técnica da própria Corte de
Fiscalização, que deu origem ao Processo 006.153/1999-2 (DECISÃO 683/2001 - TCU Plenário).
6.6. Portanto, ao contrário do registrado no Acórdão 1.599/2019 - Plenário (cujas razões de
decidir foram adotadas pelo ACÓRDÃO Nº 8459/2020 – 2ª CÂMARA), os servidores públicos que
tenham satisfeito, até a data de 18 de janeiro de 1995, os pressupostos temporais estabelecidos no art.
193 da Lei 8.112/1990, ainda que sem os requisitos para a aposentação em qualquer modalidade à
época da promulgação da EC 20/98, efetivamente contribuíram sobre a parcela de retribuição pelo
exercício de função comissionada durante todo o lapso de tempo estabelecido na norma acima
citada, por força do disposto no art. 12 da Emenda Constitucional 20/1998, e continuarão
contribuindo para a respectiva fonte de custeio após a aposentadoria, de acordo com as atuais regras
de incidência da contribuição previdenciária.
Análise:
6.7. Essa questão foi objeto de uma profunda análise por ocasião da apreciação do TC
001.928/2019-8 (Acórdão 5.919/2019–TCU–1ª Câmara, Sessão de 23/7/2019), quando o ministro
Benjamin Zymler teceu judiciosas considerações, as quais serão reproduzidas a seguir:
9. (...) As parcelas remuneratórias decorrentes do exercício das funções comissionadas deixaram de
constituir base de incidência para a contribuição previdenciária desde 16/12/1998, motivo pelo qual também
não podem integrar os proventos de aposentadoria.
10. Nessa linha, a própria legislação editada após a EC 20/1998 não previa a incidência de contribuição
previdenciária sobre as funções de confiança e assemelhados, como se depreende do art. 1º da Lei 9.783,
publicada em 28/1/1999, na sequência da aprovação da EC 20/1998 (grifos acrescidos):
“Art. 1o A contribuição social do servidor público civil, ativo e inativo, e dos pensionistas dos três
Poderes da União, para a manutenção do regime de previdência social dos seus servidores, será de onze por
cento, incidente sobre a totalidade da remuneração de contribuição, do provento ou da pensão. (Vide Lei nº
10.887, de 2004) Vide ADIN 2010, de 1999
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Parágrafo único. Entende-se como remuneração de contribuição o vencimento do cargo efetivo,
acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual, ou
quaisquer vantagens, inclusive as relativas à natureza ou ao local de trabalho, ou outra paga sob o mesmo
fundamento, excluídas: (...)”
11. Essa matéria foi objeto da Decisão 683/2001-Plenário, prolatada em 29/8/2001, na qual o Tribunal,
acolhendo a dissidência capitaneada pelo Ministro Ubiratan Aguiar, firmou o seguinte entendimento:
“O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Redator, DECIDE conhecer da Representação
formulada pela então Divisão de Pagamento - Dipag/Serec/Segedam e, tendo em vista o disposto nos arts. 40, §
12, 201, § 11, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98, firmar o
entendimento de que a retribuição pelo exercício de função comissionada não constitui parcela integrante da
remuneração sobre a qual incide a contribuição social do servidor público civil ativo, a partir da vigência da
Emenda Constitucional nº 20/98.”
12. Contra essa decisão foi interposto pedido de reexame pelo Subprocurador-Geral Ubaldo Alves
Caldas, que não foi conhecido (Decisão 1077/2001-Plenário).

6.8. Em virtude dessas considerações, rejeita-se o argumento apresentado pela recorrente.
7. Da violação aos princípios da segurança jurídica e da isonomia
7.1. Afirma que durante longos 14 (quatorze) anos, de 2005 a 2019, os órgãos da
Administração Pública Federal, em observância à decisão do TCU, aplicaram o entendimento
consubstanciado no Acórdão 2.076/2005 - Plenário de que os servidores públicos, que tenham
satisfeitos até a data de 18 de janeiro de 1995 os pressupostos estabelecidos no art. 193 da Lei
8.112/1990, ainda que sem os requisitos para a aposentação em qualquer modalidade, tinham
assegurado na aposentadoria a vantagem decorrente da opção, prevista no art. 2º da Lei 8.911/1994.
7.2. Agora, sem nenhuma alteração legislativa ou fato novo que justifique uma mudança no
entendimento até então em vigor, não deve o Tribunal de Contas da União restringir o mencionado
direito apenas aos servidores que tenham satisfeito os pressupostos temporais estabelecidos no art.
193 da Lei 8.112/1990, desde que tenham se aposentado, em qualquer modalidade, até a vigência da
Emenda Constitucional 20/1998, pois quando foi julgado o Processo 014.277/1999-9, no dia
30/11/2005, que deu origem ao Acórdão 2.076/2005 - Plenário, a referida emenda constitucional já
estava em vigor e foi devidamente considerada nos fundamentos da referida decisão.
7.3. Com efeito, o servidor aposentado não deve ser submetido a uma redução abrupta em seus
proventos, provenientes do período em que estava em atividade, após ter o seu ato de aposentadoria
publicado pelo órgão de origem, quando exarado de conformidade e com estrita observância ao
entendimento do Tribunal de Contas da União, na época da aposentadoria e da publicação do
respectivo ato.
7.4. Não se pode desconsiderar, especialmente nos casos de aposentadoria voluntária, que a
iniciativa do servidor passa pela avaliação das vantagens de permanecer em atividade, após
cumpridos os requisitos para a inativação, com o recebimento dos auxílios permanência e
alimentação, terço de férias etc., em relação ao que passará a receber a título de proventos de
aposentadoria, de acordo com os julgados do Tribunal de Contas da União.
7.5. O princípio da segurança jurídica, que veda a desconstituição injustificada de atos ou
situações jurídicas, mesmo quando ocorre alguma inconformidade com o texto legal durante sua
constituição, deve ser observado e respeitado na hipótese em exame, pelo menos com a adoção da
proposta da Sefip - TCU, no sentido de não se aplicar o Acórdão 1399/2019 - Plenário "aos atos de
aposentadoria expedidos com base no entendimento decorrente do Acórdão 2.076/2005-TCUPlenário, e já publicados no órgão de imprensa oficial até a data da publicação da presente decisão",
pois os servidores públicos federais, que fizeram opção pela aposentadoria antes do dia 10/07/2019,
não devem ser surpreendidos com uma redução em seus proventos, depois de 14 (quatorze) anos de
um entendimento sólido em fundamentos jurídicos e pacificado no âmbito do TCU.
7.6. Na hipótese, não se trata de corrigir uma ilegalidade em um ato de aposentadoria, mas
sim de mudança de entendimento do TCU.
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7.7. O direito do Tribunal de Contas da União de alterar o seu posicionamento deve encontrar
limite no princípio da segurança jurídica, também de hierarquia constitucional, pois os administrados
não podem ficar indefinidamente sujeitos à instabilidade surgida a cada julgamento de registro de ato
de aposentadoria de servidor público, quando há alteração na composição do Colegiado, sob pena de
gerar descrédito para o Tribunal de Fiscalização e insegurança jurídica para o administrado.
7.8. A recorrente espera que o Tribunal de Contas da União considere, também, os inúmeros
atos de aposentadoria julgados e registrados nos últimos 14 (quatorze) anos, tidos como legais por
essa Corte de Fiscalização, com base no entendimento firmado, no longínquo dia 30/11/2005, no
Acórdão 2.076/2005-TCU-Plenário.
7.9. Dentre esses inúmeros atos de aposentadoria julgados e registrados diariamente nos
últimos anos, tidos como legais por esta Corte de Fiscalização, com base no entendimento firmado no
dia 30/11/2005 no Acórdão 2.076/2005-TCU-Plenário, quantos chegaram junto ou depois do ato de
aposentadoria do recorrente? Não se pode admitir, em respeito e observância ao princípio
constitucional da isonomia, que servidores na mesma situação funcional e jurídica sejam distinguidos
e separados em duas categorias, apenas pela data em que os seus atos de aposentadoria foram
apreciados no Tribunal de Contas da União. Distinção por essa única razão afronta o princípio
constitucional da isonomia.
7.10. Não é razoável admitir que servidores públicos que tenham satisfeito, até a data de 18 de
janeiro de 1995, os pressupostos temporais estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/1990 e que tinham
assegurado na aposentadoria a vantagem decorrente da opção, prevista no art. 2º da Lei 8.911/1994,
por decisão do próprio TCU (Acórdão 2.076/2005-TCU-Plenário), tenham agora que contar com a
sorte de já terem os seus atos de aposentadoria apreciados e registrados pelo TCU antes da mudança
de entendimento (Acórdão 1.599/2019 - Plenário), sob pena de quebra do princípio da uniformidade
de interpretação e aplicação do Direito.
7.11. Portanto, também em observância e respeito ao princípio constitucional da isonomia,
impõe-se a adoção da proposta da Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) - TCU, no sentido de
não se aplicar o Acórdão 1.599/2019 – Plenário "aos atos de aposentadoria expedidos com base no
entendimento decorrente do Acórdão 2.076/2005-TCU-Plenário, e já publicados no órgão de
imprensa oficial até a data da publicação da presente decisão", pois os servidores públicos federais,
que fizeram opção pela aposentadoria antes do dia 10/07/2019, não devem ser surpreendidos e
distinguidos com uma posição prejudicial, que reduz os proventos de aposentadoria, depois de 14
(quatorze) anos de um entendimento sólido em fundamentos jurídicos e pacificado no âmbito do
Tribunal de Contas da União.
Análise:
7.12. Conforme visto no histórico desta instrução, a conclusão de que a presente concessão é
ilegal deveu-se, unicamente, ao exame da legislação referente ao instituto da “opção”.
7.13. No que tange à jurisprudência superada deste Tribunal, observa-se que os juízes são
independentes e somente se submetem à lei, e não à jurisprudência. Sobre o tema, traz-se à colação a
doutrina de Jorge Luiz Souto Maior e Valdete Souto Severo:
(...) o juiz tem o dever de se rebelar, de reagir, de não ceder, de reafirmar a sua independência, pois é
isto que a humanidade, que debruçou sobre o direito toda a regulação das relações de poder, espera dele. Um
juiz que, por conveniência, se curva ao entendimento de outros juízes, proferindo decisões contrárias à sua
convicção jurídica; que, por comodidade, aplica uma lei que fere a Constituição ou algum preceito dos direitos
humanos ou direitos fundamentais; que, por receio de qualquer natureza ou medo, acaba cumprindo uma
“ordem” ilegal; ou que, meramente, se abstém de “denunciar” as ameaças que sofra com relação à sua
independência; que não exerce com liberdade e responsabilidade as suas atribuições, deixa de ser digno da
função que exerce, perde, enfim, na essência, a designação de um autêntico magistrado e quem perde com isto
é toda a sociedade (in O Processo do Trabalho como instrumento do Direito do Trabalho e as ideias fora de
lugar do Novo CPC. São Paulo: LTr, 2015, p. 107-108).

7.14. Acrescente-se a doutrina de Mauro Schiavi:
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Hodiernamente se exige uma postura mais ativa do Juiz para garantir os resultados práticos do
processo. A efetividade do processo depende não só de um Juiz imparcial e independente, mas, também, de um
magistrado mais ousado, comprometido com a justiça e com os resultados úteis do processo (in Manual de
Direito Processual do Trabalho, 4ª. Ed., São Paulo: LTr, 2011, p. 698).

7.15. Corroborando essas ideias, registra-se o conselho de Benedito Calheiros Bonfim:
A dócil submissão à jurisprudência estiola o espírito criador do advogado e do juiz. São os descontentes
e os inconformados os propulsores do progresso, raciocínio válido também no campo da ciência do Direito (in
Conselhos aos jovens advogados, 3ª Ed., Niterói, RJ: Impetus, 2012, p. 187).

7.16. De fato, a democracia se faz com respeito à diferença e com divergências. Assim, continua
Fábio Konder Comparato:
A independência funcional da magistratura, assim entendida, é uma garantia institucional do regime
democrático. O conceito institucional foi elaborado pela doutrina publicista alemã à época da República de
Weimar, para designar as fontes de organização dos Poderes Públicos, cuja função é assegurar o respeito aos
direitos subjetivos fundamentais, declarados na Constituição (grifos acrescidos) (apud Jorge Luiz Souto Maior
e Valdete Souto Severo, in O Processo do Trabalho como instrumento do Direito do Trabalho e as ideias fora
de lugar do Novo CPC. São Paulo: LTr, 2015, p. 114).

7.17. Observa-se que a submissão dos juízes somente à lei não é uma idiossincrasia do Direito
brasileiro, mas encontra ressonância na Alemanha, na Áustria, na Dinamarca, na Espanha, na
França, na Grécia, na Irlanda, na Itália e em Portugal, conforme pontuam Jorge Luiz Souto Maior e
Valdete Souto Severo:
Na Alemanha, há disposição expressa no sentido de que “os juízes são independentes e somente se
submetem à lei” (art. 97). Na Áustria, “Os juízes são independentes no exercício de suas funções judiciárias”
(art. 87). Na Dinamarca, “No exercício de suas funções os magistrados devem se conformar à lei” (art. 64). Na
Espanha, “A justiça emana do povo e ela é administrada em nome do rei por juízes e magistrados que
constituem o poder judiciário e são independentes, inamovíveis, responsáveis e submetidos exclusivamente ao
império da lei” (art. 117). Há também norma dispondo que “Toda pessoa tem o direito de obter a proteção
efetiva dos juízes e tribunais para exercer seus direitos e seus interesses legítimos, sem que em nenhum caso
esta proteção possa lhe ser recursada” (art. 24).
No mesmo pórtico, o ordenamento jurídico francês prevê: “O presidente da República é garante
da independência da autoridade judiciária. Ele é assistido pelo Conselho superior da magistratura. Uma lei
orgânica traz estatuto dos magistrados. Os magistrados de carreira são inamovíveis” (art. 64). Na Grécia, há
disposição no sentido de que: “A justiça é composta por tribunais constituídos de magistrados de carreira que
possuem independência funcional e pessoal” (art. 87-1) e de que “No exercício de suas funções, os magistrados
são submetidos somente à Constituição e às leis; eles não são, em nenhum caso, obrigados a se submeter a
disposições contrárias à Constituição”(art. 87-2). Na Irlanda, “Os juízes são independentes no exercício de
suas funções judiciárias e submetidos somente à presente Constituição e à lei (art. 35-2). Na Itália: “A justiça é
exercida em nome do povo. Os juízes se submetem apenas à lei” (art. 101). Em Portugal, “os juízes são
inamovíveis. Eles não poderão ser multados, suspensos, postos em disponibilidade ou exonerados de suas
funções fora dos casos previstos pela lei” (art. 218-1). E mais: “os juízes não podem ser tidos por responsáveis
de suas decisões, salvo exceções consignadas na lei” (art. 218-2) (in O Processo do Trabalho como
instrumento do Direito do Trabalho e as ideias fora de lugar do Novo CPC. São Paulo: LTr, 2015, p.115).

7.18. Diante desses argumentos, entende-se que este Tribunal deve interpretar o regramento da
“opção” de acordo com as regras de Hermenêutica, e não ser guiado por precedentes
jurisprudenciais oscilantes e superados, que não informam um norte seguro a ser seguido. Nesse
sentir, não há que se falar em violação ao princípio da isonomia.
7.19. Ademais, observa-se que a jurisprudência deste tribunal sedimentou-se no sentido da
irregularidade do pagamento da parcela opção juntamente com quintos, conforme se extrai de
centenas de julgados desta Casa, trazendo-se, a título meramente ilustrativo, os seguintes Acórdãos:
1.255/2020, Relator Marcos Bemquerer; 2.793/2019, Relatora Ana Arraes; e 2.646/2019, Relator
Vital do Rêgo – todos do Plenário; 6.860/2020, Relator Benjamin Zymler; 6.696/2020, Relator Walton
Alencar Rodrigues; e 6.674/2020, Relator Weder de Oliveira – todos da 1ª Câmara; e 6.731/2020,
Relator André de Carvalho; 6.574/2020, Relator Augusto Nardes; e 6.178/2020, Relator Raimundo
Carreiro – todos da 2ª Câmara.
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7.20. Aqui é necessário lembrar que a sedimentada jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal é no sentido de classificar como ato complexo a concessão de aposentadoria, reforma ou
pensão, consoante os seguintes julgados (RMS 3881/SP, MS 19875/DF, RE 195861/ES e MS
23665/DF).
7.21. Assim, por ser complexo, 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 emitido pelo Tribunal de Contas da União. Tal entendimento
decorre do disposto no inciso III do art. 71 da Constituição Federal, que estabelece a competência do
Tribunal de Contas da União para apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão,
assim como a concessão de aposentadoria, reforma ou pensão.
7.22. Nessa perspectiva, impõe-se reconhecer a natureza precária do ato em questão, e por essa
razão, até que haja o efetivo julgamento e o consequente registro pelo Tribunal de Contas da União,
não cabe falar em direito adquirido, ato jurídico perfeito, proteção da confiança, ou em
irredutibilidade dos proventos, tendo em vista a ausência de aperfeiçoamento e definitividade do ato.
7.23. A propósito do tema, colaciona-se entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal
ao decidir no âmbito do RE-195.861/ES:
APOSENTADORIA - ATO ADMINISTRATIVO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA – NATUREZA COISA JULGADA ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA. O ato de aposentadoria exsurge complexo, somente
se aperfeiçoando com o registro perante a Corte de Contas. Insubsistência da decisão judicial na qual
assentada, como óbice ao exame da legalidade, a coisa julgada administrativa. (grifos acrescidos)

7.24. No caso em apreço, não houve o respectivo registro em razão da constatação de
ilegalidade no ato, o que afasta, por si só, a presunção de legitimidade do ato administrativo que
concedeu o benefício à recorrente, não havendo, assim, que se falar em violação da segurança
jurídica, de proteção da confiança, de direito adquirido ou de razoabilidade.
7.25. Quanto à boa-fé da recorrente, este Tribunal a considerou, dispensando a devolução dos
valores indevidamente recebidos, nos termos do subitem 9.2 do acórdão recorrido.
7.26. É de se ressaltar o poder/dever deste Tribunal de apreciar, para fins de registro, os atos
de aposentadoria na esfera federal, nos termos do art. 71 da Constituição. Tal prerrogativa não pode
ser infirmada pela sobreposição de princípios como o da razoável duração do processo e da eficiência
na Administração Pública.
7.27. Portanto, opina-se pela rejeição dos argumentos apresentados pela recorrente.
8. Do direito adquirido
8.1. A recorrente afirma que houve violação ao direito adquirido, com base nos seguintes
argumentos:
8.2. O Acórdão 1.599/2019 - Plenário, objeto deste pedido de reexame, desconsidera o
princípio constitucional do direito adquirido, estabelecido no inciso XXXVI do artigo 5º da Lei
Maior, uma vez que a única exigência que fazia o artigo da Lei 8.112/1990 era o exercício de função
comissionada por cinco anos continuados ou dez interpolados. A referida norma legal não exigia o
tempo de serviço para aposentadoria.
8.3. Não há direito adquirido a regime jurídico que possa ser alterado a qualquer tempo, como
também não se discute que os proventos da inatividade são regulados por lei, pois somente a norma
legal confere benefícios, e não a interpretação dada pelos aplicadores do Direito.
8.4. Para os servidores que exerceram função comissionada por cinco anos continuados ou dez
interpolados até 19/01/1995, a parcela opção está definitivamente incorporada aos respectivos
proventos de aposentadoria.
8.5. Não pode este Tribunal adotar entendimento que desconsidera um princípio constitucional
gravado como cláusula pétrea (C.F, art. 60, §4°, inciso IV).
Análise:
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8.6. A aposentadoria deve observar as regras vigentes no momento da implementação de todos
os requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário, motivo pelo qual não é possível
entender que o servidor tenha algum direito adquirido a determinada vantagem paga na
aposentadoria até que lhe seja assegurado o próprio direito à inativação.
8.7. Do ponto de vista legal, o cumprimento das exigências do art. 193 da Lei 8.112/1990, por
si só, é irrelevante e não produz consequências jurídicas caso não tenham sido atendidos os requisitos
para a constituição da situação jurídica na qual a vantagem é devida: a aposentadoria.
8.8. É nesse sentido o disposto no art. 7º da Lei 9.624/1998 (grifos acrescidos):
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 (grifos acrescidos).

8.9. No caso em exame, como já mencionado, o ato da aposentadoria tem sua vigência a partir
de 20 de dezembro de 2016, portanto, bem posterior à data-limite fixada no art. 7º acima transcrito.
8.10. Assim, opina-se pela rejeição dos argumentos apresentados pela recorrente.
9. Da modulação dos efeitos da decisão recorrida
9.1. A recorrente afirma que deveria haver a modulação dos efeitos do acórdão recorrido, com
base nos seguintes argumentos:
9.2. A Lei 13.655/2018 incluiu no Decreto-Lei 4.657/1994 (LINDB) disposições sobre
segurança jurídica e eficiência na criação e na aplicação do direito público, dentre elas aquela
expressa no art. 23, segundo a qual: “A decisão administrativa, controladora ou judicial que
estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo
novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever regime de transição quando
indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo
proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais”.
9.3. Por sua vez, o Decreto-Lei 200/1967 estabelece em seu art. 103 que: "Todo servidor que
estiver percebendo vencimento, salário ou provento superior ao fixado para o cargo nos planos de
classificação e remuneração, terá a diferença caracterizada como vantagem pessoal, nominalmente
identificável, a qual em nenhuma hipótese será aumentada, sendo absorvida progressivamente pelos
aumentos que vierem a ser realizados no vencimento, salário ou provento fixado para o cargo nos
mencionados planos" (sem grifos no original).
9.4. Os referidos dispositivos normativos exigem aplicação e não devem ser desconsiderados
por parte dessa Corte de Fiscalização, no caso de prevalecer a mudança de entendimento estampada
no Acórdão 1.599/2019–TCU–Plenário-TCU, até para evitar que os servidores já aposentados, que
tenham satisfeito, até a data de 18 de janeiro de 1995, os pressupostos temporais estabelecidos no art.
193 da Lei 8.112/1990 e que tinham assegurados a vantagem decorrente da opção, prevista no art. 2º
da Lei 8.911/1994, por decisão do próprio TCU (Acórdão 2.076/2005-TCU-Plenário), venham a
sofrer uma redução abrupta em seus proventos de inatividade.
Análise:
9.5. A modulação adotada no Acórdão 2.988/2018–TCU–Plenário ocorreu, tão somente, para
os atos já registrados por esta Corte de Contas, conforme se depreende do seu subitem 9.3:
9.3. determinar à Secretaria-Geral de Administração que transforme em vantagem pessoal, passível de
absorção pelos reajustes específicos concedidos às carreiras a que pertencem os servidores deste Tribunal, a
retribuição parcial da função comissionada (“opção”) paga a inativos e pensionistas cujos proventos são
calculados com base na remuneração do servidor ativo e cujos atos concessórios já tenham sido objeto de
registro.

9.6. Ora, no caso em reexame, o ato administrativo é precário, porque não houve o respectivo
registro em razão da constatação de ilegalidade, o que afasta, por si só, a presunção de legitimidade
do ato administrativo que concedeu o benefício ao recorrente.
9.7. Demais disso, aqui não se examina norma de conteúdo indeterminado, como aquela
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prevista no art. 1º da Lei 13.655/2018, que promoveu alteração na Lei de Introdução ao Direito
Brasileiro (art. 23 da LINDB – Decreto-lei 4.657/1942).
9.8. Portanto, opina-se pela rejeição dos argumentos apresentados pela recorrente.
CONCLUSÃO
10. Da análise de mérito, conclui-se que:
kk) o ato em reexame ofendeu a EC 20/1998;
ll) as parcelas remuneratórias decorrentes do exercício das funções comissionadas deixaram
de constituir base de incidência para a contribuição previdenciária desde 16/12/1998;
mm) não houve violação aos princípios da segurança jurídica e da isonomia;
nn) não houve violação ao direito adquirido;
10.1. Por conseguinte, deve-se negar provimento ao presente recurso.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
11. Ante o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo-se, com
fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992:
a) conhecer do recurso interposto, para, no mérito, negar-lhe provimento;
b) informar à recorrente e demais interessados do acórdão a ser proferido, destacando que o
relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço
eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.

VOTO
Trata-se de pedido de reexame interposto por Elizete de França, ex-servidora do Tribunal
Superior do Trabalho em face do Acórdão 10880/2020-TCU-1ª Câmara, relator E. Ministro-Substituto
Weder e Oliveira
A deliberação recorrida considerou ilegal e negou registro ao ato de concessão inicial de
aposentadoria em razão de pagamento irregular da vantagem “opção”, em contrariedade ao disposto no
artigo 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
20/1998.
Inconformada com o Acórdão 10880/2020-TCU-1ª Câmara, Elizete de França alega inexistência
de ofensa à Emenda Constitucional 20/1998, incidência da contribuição previdenciária sobre os
pagamentos que originaram a parcela “opção” até 28/1/1999, violação ao direito adquirido e aos
princípios a segurança jurídica e da isonomia, e defende a modulação dos efeitos do acórdão recorrido.
Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso.
A Secretaria de Recursos e o Ministério Público junto ao TCU manifestam-se pelo conhecimento
e negativa do apelo recursal.
Feita essa apresentação, decido.
Conheço do pedido de reexame, satisfeitos os requisitos de admissibilidade estabelecidos no
artigo 48 da Lei 8.443/1992.
Quanto ao mérito, aquiesço aos pareceres da Unidade Técnica e do Ministério Público junto ao
TCU, cujas razões, desde já, incorporo ao meu voto.
De acordo com o voto que balizou o acórdão recorrido, o pagamento da vantagem “opção”,
constante do ato de aposentadoria ora analisado, proporciona sensível acréscimo aos respectivos
proventos em relação à última remuneração contributiva do beneficiário em atividade, resultando em
ostensivo descumprimento ao disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação
dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
Trata-se de jurisprudência pacífica desta Corte de Contas, corroborada pelo entendimento
firmado por meio do Acórdão 1.599/2019-Plenário, abaixo transcrito, cujo teor tem fundamentado
inúmeras decisões semelhantes às questionadas no presente pedido de reexame:
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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.
Além disso, desde o advento da Emenda Constitucional 20/1998, a contribuição social não incide
sobre parcelas recebidas pelo exercício de cargo em comissão ou função de confiança, conforme
entendimento fixado na Decisão 683/2001-TCU-Plenário. Daí a impossibilidade de a parcela ser
carreada aos proventos de aposentadoria, pois sobre ela não havia mais contribuição desde muito antes
da aposentadoria aqui examinada, emitida em 20/12/2016.
As alegações recursais no sentido de que a decisão recorrida teria infringido princípios e direitos
constitucionalmente garantidos não merecem prosperar.
O ato de aposentadoria deve observar as regras vigentes no momento da implementação de todos
os requisitos legais para sua concessão, não cabendo falar em direito adquirido a vantagem devida em
momento anterior à inativação.
A determinação no sentido da redução de proventos de aposentadoria, quando estes foram
calculados em desacordo com a Lei, não ofende o princípio da irredutibilidade de vencimentos, à
exemplo da decisão exarada pelo Plenário do STF, no MS 25.552 (Ata 17/2008, DJE 97, de
29/5/2008), da relatoria da E. Ministra Carmem Lúcia.
Em razão da precariedade do ato de aposentadoria, cujo aperfeiçoamento depende do seu
julgamento e registro pelo TCU, consoante previsto no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, a
decisão atacada não padece do suposto desrespeito ao princípio da segurança jurídica.
Conforme mencionado, o ato de aposentadoria apenas se consolida com o seu registro, após a
apreciação pelo TCU, o que não ocorreu nestes autos. Ademais, nos termos do art. 260, § 2º, do
Regimento Interno do TCU, ainda que houvesse sido determinado o registro do ato, a respectiva
decisão não faria coisa julgada administrativa e poderia ser revista de ofício pelo TCU no prazo de
cinco anos, observado o contraditório e a ampla defesa.
De qualquer modo, no que toca ao argumento de que o Acórdão 1.599/2019-Plenário teria
desconstituído o entendimento objeto do Acórdão 2.076/2005-Plenário, mais uma vez, não assiste
razão à recorrente.
Mediante o subitem 9.3.1 do Acórdão 2.076/2005-Plenário, esta Corte de Contas deliberou no
sentido de que “é assegurada 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”.
O alegado novo entendimento desta Corte de Contas, objeto do Acórdão 1.599/2019-TCUPlenário, por sua vez, fundamentou-se na regra estabelecida na Emenda Constitucional 20, de
15/12/1998, de que os proventos de aposentadoria não poderiam ser superiores à remuneração do
cargo efetivo no qual se deu a inativação, cujos efeitos não foram objeto das análises que ensejaram
Acórdão 2.076/2005-Plenário.
Os dois acórdãos tratam, portanto, de matérias diversas e são apreciados de forma conjunta nos
processos de aposentadoria submetidos à apreciação do TCU, restando assente a legalidade do
pagamento da “opção” aos que cumulativamente atendem aos requisitos definidos nos Acórdãos
2.076/2005 e 1.599/2019, ambos do Plenário, os quais têm por fundamento normas de origem legal e
constitucional.
De qualquer modo, ainda que tais decisões fossem conflitantes, há de se ter em conta que o
entendimento firmado em procedimento administrativo submetido à apreciação do TCU, estranho ao
ato de aposentadoria ora analisado, jamais poderia ser impeditivo à observância do mandamento
constitucional objeto de seu art. 40, § 2º, inserido por meio da Emenda Constitucional 20/1998.

1397
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Nessa direção, rememoro a decisão exarada pelo Plenário do STF, no MS 26.196, de Relatoria
do Ministro Ayres Brito (Ata 1/2011, DJE 20, de 18/11/2010), no sentido de que “ O que regula os
proventos da inatividade é a lei (e não sua interpretação) vigente ao tempo em que o servidor
preencheu os requisitos para a respectiva aposentadoria (Súmula 359/STF). Somente a lei pode
conceder vantagens a servidores públicos(...)”.
Naquela assentada, a Suprema Corte deixou assente, também, que “Inexiste direito adquirido
com fundamento em antiga e superada interpretação da lei”, bem assim afastou o princípio da
segurança em caso semelhante ao ora apreciado, em que o registro do ato não foi autorizado pelo TCU
e a antiga jurisprudência não havia sido aplicada em relação ao impetrante.
Portanto, nego provimento ao apelo recursal.
Feitas essas considerações, voto por que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto à
apreciação deste Colegiado.

ACÓRDÃO Nº 5402/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 030.484/2019-7.
2. Grupo I – Classe de Assunto I: Pedido de Reexame em Aposentadoria.
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes:
3.1. Interessado: Elizete de França (128.469.021-00)
3.2. Recorrente: Elizete de Franca (128.469.021-00).
4. Órgão: Tribunal Superior do Trabalho.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva.
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade
de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Elizete de
França contra o Acórdão 10880/2020-TCU-1ª Câmara;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira
Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1999, em:
9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento;
9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Superior do Trabalho.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5402-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues
(Relator) e Jorge Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

BENJAMIN ZYMLER

WALTON ALENCAR RODRIGUES
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na Presidência

Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral

GRUPO II – CLASSE II – Primeira Câmara
TC 031.444/2015-6
Natureza: Tomada de Contas Especial
Órgão/Entidade: Município de Itapecuru Mirim - MA
Responsáveis: Antônio da Cruz Filgueira Júnior (354.917.443-87); Consulplan Consultoria e
Planejamento Ltda (01.943.184/0001-96)
Interessado: Fundação Nacional de Saúde (26.989.350/0001-16)
Representação legal: Renata Cristina Azevedo Coqueiro Portela (12.257-A/OAB-MA),
representando Antônio da Cruz Filgueira Júnior; Cássio Luiz Januário Almeida (8014/OAB-MA),
representando Consulplan Consultoria e Planejamento Ltda.
SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONVÊNIO. FUNASA. SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA. EXECUÇÃO PARCIAL. CITAÇÕES. REVELIA DE UM
RESPONSÁVEL. CONTAS IRREGULARES. DÉBITO. MULTA.
RELATÓRIO
Adoto, como parte do relatório, instrução elaborada pela então Secretaria de Controle Externo do
Rio de Janeiro:
INTRODUÇÃO
Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde
(Funasa) em razão da execução parcial do objeto pactuado no Convênio 1884/2006 (Siafi 572223),
celebrado com a Prefeitura Municipal de Itapecuru Mirim/MA, tendo por objeto “Sistema de
Abastecimento de Água”, bem como a não comprovação da devolução dos recursos resultantes de
aplicação financeira previstos no referido Convênio.
HISTÓRICO
O histórico completo encontra-se nas instruções 11 e 38. Em suma, trata-se de plano de
trabalho do convênio supracitado referente à implantação do sistema de abastecimento de água em
povoados localizados em Itapecuru Mirim/MA, com vigência de 29/6/2006 a 30/12/2013 (peça 1, p. 711), cujos recursos previstos para sua implementação foram orçados e aprovados no valor total de R$
2.110.000,03 (peça 1, p. 151), com a seguinte composição: R$ 110.000,03, sendo contrapartida da
Convenente e R$ 2.000.000,00 à conta da Concedente, dos quais foram liberados R$ 1.600.000,00
mediante as ordens bancárias 2007OB900704, de 19/1/2007 e 2007OB902986 de 16/3/2007 (peça 1,
p. 221 e 231). Os pagamentos foram efetuados à empresa Consulplan Ltda., conforme notas fiscais
288 e 290, no valores de R$ 600.000,00 e R$ 1.000.000,00, respectivamente, constantes da peça 3, p.
158-160.
O motivo para a instauração da presente TCE foi a execução parcial do objeto pactuado no
convênio na ordem, inicialmente, de 59,91%, conforme Parecer Financeiro 36/2014, de 3/4/2014, à
peça 8, p. 110-116, além da não comprovação da devolução dos recursos resultantes de aplicação
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financeira.Nesse contexto, conforme parecer técnico parcial à peça 7, p. 258-260, a recomendação do
valor a ser glosado para fins de ressarcimento ao erário consistiu em:
4.
O débito, portanto, foi mensurado da seguinte forma (peça 9, p. 56):
Repasse
pactuado
Concedente
Convenente
Total

Total
Impugnado

Valor
- R$
1.600.
000,00
88.00
0,00
1.688.
000,00

Gastos realinhados
Impugn
% - valor dos partícipes ação/
(59,91%)
devolução
9
1.600.0
958.560,00
4,79
00,00
5
52.720,00
,21
958.560,00
1
641.440
1.011.280,80
00,00
,00
+
27.424,97 *
668.864
,97

*Parcela referente à não comprovação da devolução do saldo de aplicação financeira, auferidos até junho de 2007.

5.
Desse modo, tomando como parâmetro os valores demonstrados no realinhamento
acima, o valor considerado como efetivamente gasto na obra teria sido de R$ 1.011.280,80, destes R$
958.560,00 correspondendo aos recursos da Funasa e R$ 52.720,00 ao percentual da contrapartida.
Assim, foi passível de aprovação o valor de R$ 1.011.280,80 e de não aprovação o valor de R$
641.440,00, por não ter sido comprovada a boa e regular aplicação dos recursos objeto da avença
(peça 9, p. 56).
6.
Ressalta-se que a este valor foi acrescido a soma de R$ 27.424,97 referente à não
comprovação da devolução do saldo de aplicação financeira, totalizando o débito em R$ 668.864,97.
7.
Assim, a quantificação do dano restou assim discriminada (peça 9, p. 32):
Origem do débito

Valor
original (R$)

Não comprovação da boa e regular
641.44
aplicação dos recursos federais recebidos diante
0,00
da execução parcial do objeto pactuado e não
27.424,
comprovação da devolução do saldo de
97
aplicação financeira
668.86
Total
4,97

Dat
a inicial
20/
3/2007
1º/7
/2007

D
ata final

8/
4/2014

Valor
atualizado
8/4/2014
(R$)

até

1.551.425,4
3
1.551.425,4
3

*De acordo com o despacho à peça 8, p. 122, a data de 20/3/2007 corresponde ao crédito da segunda ordem
bancária na conta específica do convênio e 1º/7/2007 à data posterior a consignada no parecer financeiro referente à
última aplicação financeira.

8.
De acordo com a conclusão exarada no relatório complementar de TCE, foi também
imputada a responsabilidade solidária à empresa Consulplan Consultoria e Planejamento Ltda. (peça
9, p. 112), pela execução parcial da obra pactuada no convênio celebrado, sendo responsável,
portanto, pela parcela de R$ 641.440,00 (peça 9, p. 113-120).
9.
A Controladoria-Geral da União, por meio de seu Despacho 112/2015 (peça 9, p. 136138), demonstrou a responsabilização pelo dano causado ao erário atribuída ao Sr. Antonio da Cruz
Filgueira Júnior, Prefeito Municipal na gestão de 2005-2008, e à Consulplan Consultoria e
Planejamento Ltda., empresa contratada para a execução da obra, resultando, assim, nos seguintes
valores à peça 9, p. 137:
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Irregularidade

Responsável

Valor
original
(R$)

Antônio da Cruz
Não comprovação da Filgueira Júnior
boa e regular aplicação dos
e
recursos federais recebidos
Consulplan
,00
diante da execução parcial do Consultoria
e
objeto pactuado
Planejamento
Ltda.
(solidários)
Não comprovação da
devolução
dos
recursos
Antônio da Cruz
resultantes de aplicação Filgueira Júnior
97
financeira
Total

Valor
Data atualizado até
inicial
24/7/2014
( R$)

641.440

20/3
/2007

27.424,

1.522.38
3,64

1º/7/
2007

62.849,2
7

668.864
,97

1.585.23
2,91

10.
Da análise dos autos, verificou-se que a prestação de contas do ex-prefeito, ora
responsável, apontou a realização de tais pagamentos à empresa contratada supracitada, tornando-a
beneficiária de 76,19% do valor conveniado. Assim, o gestor do convênio, o ex-prefeito Antônio da
Cruz Filgueira Júnior realizou os pagamentos e a empresa contratada os recebeu para executar a
integralidade do objeto, contudo só teria executado 59,91% do valor do convênio. Considerando os
fatos ensejadores da TCE, foi possível enquadrar a ocorrência deste caso concreto no fato da “não
comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais”, recebidos por intermédio do
Convênio ora em análise, tendo ambos dado causa ao cometimento do dano apurado, nos termos do
art. 16, § 2º, alíneas “a” e “b” da Lei 8.443/1992, tornando-se responsáveis solidários na obrigação
de ressarcir o Erário.
11.
Quanto à eventual responsablização do prefeito sucessor, foi ressaltado que a grande
parcela dos recursos federais foi creditada durante o mandato do ex-prefeito, ora responsável,
enquanto que não há indícios, nos autos, de que o prefeito sucessor teria aplicado alguma parcela
desse recurso conveniado. Constatou-se que os recursos repassados foram integralmente aplicados
pelo prefeito signatário do convênio e pagos à empresa executora da obra. Como já comentado na
instrução anterior, o prefeito sucessor demonstrou ter tomado as medidas cabíveis para resguardar o
Erário, haja vista ter dado entrada em Ação de Obrigação de Fazer c/c Improbidade Administrativa e
Ressarcimento, bem como Representação Criminal, em desfavor de ambos os responsáveis arrolados
no presente processo.
12.
Assim sendo, entendeu-sejustificável a inclusão do Sr. Antônio da Cruz Filgueira Júnior
e da empresa contratada Consulplan Consultoria e Planejamento Ltda. como responsáveis solidários
pelos débitos, entretanto, foi sugerida uma metodologia de cálculo distinta do demonstrativo
elaborado, diante do fato de que o valor de R$ 1.600.000,00, valor efetivamente recebido e pago à
empresa contratada, representa em torno de 76,19% do valor total orçado da obra. Desse modo, o
cálculo a ser feito deveria se basear na comparação entre o valor efetivamente gasto e pago à
referida construtora e o percentual efetivo de conclusão da obra, para fins de apuração de
responsabilidade. Para fins didáticos, propõe-se o seguinte demonstrativo de cálculo a ser aplicado:
Memória de cálculo 1 – Valor a ser ressarcido como dano ao

Valor
erário
(R$)
2.100.
Valor total orçado da obra
000,00
Valor que teria sido gasto correspondente a 59,9% de obra
1.258.
concluída (b)
110,00
Valor efetivamente gasto e pago à construtora (a)
1.600.
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Diferença a ser ressarcida - dano ao erário (a) - (b)

000,00
341.8
90,00

13.
Convém ressaltar que ao valor total apurado de R$ 341.890,00 deve ser acrescido
valor de R$ 27.424,97, como já demonstrado na instrução inicial, que corresponde à parcela referente
à não comprovação da devolução do saldo de aplicação financeira, auferido até junho de 2007,
totalizando, assim, o montante de R$ 369.314,90.
14.
No âmbito da instrução inicial, o exame das ocorrências descritas permitiu, na forma
dos arts. 10, §1º, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 202, incisos I e II, do Regimento
Interno/TCU, estabelecer a responsabilidade do Sr. Antônio da Cruz Filgueira Júnior pela não
comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais recebidos por força do convênio
celebrado diante da execução parcial do objeto pactuado, bem como pela não comprovação da
devolução dos recursos resultantes de aplicação financeira no referido convênio. Da mesma forma,
foi estabelecida a responsabilidade da empresa Consulplan Consultoria e Planejamento Ltda, por ter
recebido o valor integralmente repassado pelo Concedente ao Convenente e contribuído para a não
consecução dos objetivos pactuados no âmbito do referido convênio. Foram efetuadas citações dos
responsáveis, com base na seguinte memória de cálculo do débito:
Irregularidade
Não comprovação
da boa e regular
aplicação dos recursos
federais recebidos diante
da execução parcial do
objeto pactuado (94,79%
ref. concedente)
Não comprovação
da
devolução
dos
recursos resultantes de
aplicação financeira
Total

Responsável
Antônio da Cruz
Filgueira
Júnior
e
Consulplan Consultoria e
Planejamento
Ltda.
(solidários)

Antônio da
Filgueira Júnior

Cruz

Valor original
(R$)
341.890,50

Data inicial

27.424,97

1º/7/2007

20/3/2007

369.314,90

15.
Foi apresentada resposta em favor do Sr. Antonio da Cruz Filgueira por meio de sua
procuradora, constante da peça 37. A empresa Consulplan não apresentou suas alegações de defesa,
passando a ser considerada, assim, revel para todos os efeitos processuais.
16.
Como já comentado na instrução anterior, nas alegações de defesa apresentadas pela
procuradora do então ex-prefeito, foram anexados documentos relativos à análise documental com
parecer conclusivo datado de 22/6/2017, bem como parecer financeiro 101 de 8/8/2017, referentes ao
convênio 1884/06. Tratam-se de documentos não constantes dos autos quando da análise da instrução
inicial e anexados quando da apresentação da presente resposta por parte do responsável.
17.
Consta a informação,no parecer financeiro,de que o ex-gestor municipal, Sr. Antonio
da Cruz Filgueira Junior,enviouo ofício 1/2014 à Funasa, de 4/11/2014, por meio do qual apresentou
justificativas e alegações de defesa às irregularidades notificadas, tendo solicitado, inclusive, a
realização de nova vistoria técnica às obras de forma a atestar a execução e a funcionalidade dos
sistemas implantados. Diante disso, foi emitido o relatório de análise documental com parecer
conclusivo, redimensionando a execução física das obras para o percentual de 79,66%, e
considerando a conclusão das obras e benefício das comunidades (peça 37, p. 32).
18.
Pelo que consta do respectivo parecer, o valor não aprovado passaria a ser de R$
34.198,62 do quais o valor de R$ 27.424,97 refere-se a rendimentos financeiros, cuja devolução não
foi comprovada, mais o valor de R$ 6.773,65, correspondente ao percentual da contrapartida
aplicada com recursos da concedente, a ser ressarcido pela convenente (peça 37, p. 33). Evidenciase, igualmente, que no Relatório de Análise Documental com Parecer Conclusivo consta a informação
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de que no fim da gestão municipal do referido prefeito, em 31/12/2012, todos os sistemas de
abastecimento de água implantados estavam em funcionamento e atendendo às necessidades das
comunidades beneficiadas, tendo sido apresentada a prestação de contas dos recursos aplicados e
efetuada a devolução do valor a ser restituído por divergência dos valores repassados (peça 37, p. 29
e p. 35).
19.
Diante da documentação apresentada, julgou-se necessário, antes de se julgar o
mérito, obter os devidos esclarecimentos junto à Funasa quanto a suposta reanálise efetuada sobre o
convênio, haja vista o Relatório de Análise Documental com Parecer Conclusivo bem como o Parecer
Financeiro não terem sido parte dos autos, podendo, assim, influenciar a análise sobre a
responsabilização do então ex-prefeito e da empresa contratada. Assim, foi efetuada diligência
solicitando o processo integral sobre o assunto em questão.
20.
Além disso, foi considerado igualmente útila proposta de diligência à Prefeitura
Municipal de Itapecuru Mirim/MA a fim de que encaminhasse ao TCU cópia do extrato da conta
bancária do período respectivo vinculado ao convênio 1884/2006, de forma a comprovar que não
havia recursos a serem devolvidos à Funasa, haja vista que o fim da vigência do convênio se deu em
30/12/2013, após a gestão do Sr. Antonio da Cruz Filgueira Junior e que se encontra pendente a
demonstração de devolução do rendimento das aplicações financeiras no valor de R$ 27.427,97.
21.
Os ofícios foram enviados conforme constam das peças 40-41 e 44. As ciências de
recebimento constas das peças 42 e 45-46. A resposta à diligência da Fundação Nacional de Saúde foi
anexada à peça 47, mas não foi recebida resposta da Prefeitura do Município de Itapecuru Mirim –
MA, considerando-se como não atendida a diligência.
EXAME TÉCNICO
Resposta à diligência efetuada junto à Fundação Nacional de Saúde (peça 47)
22.
Na resposta enviada, constam os documentos solicitados por diligência, sendo o
Relatório de Análise Documental com Parecer Conclusivo assinado pelo Engenheiro Civil Leidvalter
Costa, emitido em 22/6/2017 (peça 47, p. 191-199), o Parecer Financeiro 101/2017 (peça 47, 200202) e Parecer Financeiro mais atualizado 133/2017 (peça 47, p. 207-210). Desse modo, considerase atendida a diligência efetuada.
Análise dos documentos enviados pela Fundação Nacional de Saúde em resposta à diligência
23.
No Relatório de Análise Documental assinado por engenheiro civil, constam as
informações sobre as quantidades previstas e executadas quanto à execução dos serviços bem como os
valores previstos e aplicados. No item relativo às verificações quanto aos aspectos técnicos da obra,
consta como obra executada de acordo com as especificações técnicas, que a mesma beneficiou a
população conforme proposto no plano de trabalho e
que a Prefeitura emitiu Termo de
Recebimento da Obra (peça 47, p. 198).
24.
No campo destinado às observações e considerações, consta o relato de que a obra fora
iniciada em 1/7/2007 na gestão do Sr. Antônio da Cruz Figueira Junior e que os sistemas de
abastecimento haviam entrado em operação nas 19 (dezenove) localidades previstas, destacando que
as águas produzidas atendiam aos padrões de potabilidade para consumo humano. Inclusive, o
engenheiro destaca que diante da expiração da vigência do convênio, deixaram de ser repassados
pela Funasa o valor de R$ 400.000,00, correspondente a 20% dos recursos previstos, haja vista a
Prefeitura já ter executado as obras previstas (peça 47, p. 198).
25.
Afirma que no fim da gestão do então prefeito (31/12/2012), todos os sistemas de
abastecimento de água estavam em funcionamento e atendendo as necessidades da população.
Ressalta que os percentuais distintos de 100% quanto à execução dos serviços devem-se a deduções
de valores ou acréscimos de serviços por terem sido executados em desacordo com o projeto técnico
e/ou especificações inicialmente aprovadas, mas que não interferiram na operação dos sistemas
implantados. (peça 47, p. 198).
26.
Portanto, seu parecer conclusivo foi pela consideração de execução física de 79,66%
do previsto inicialmente no Plano de Trabalho e que o objeto do convênio fora alcançado e que até o
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término da gestão do prefeito Antônio da Cruz Figueira Junior, todas as comunidades estavam sendo
beneficiadas pelos sistemas de abastecimento de água implantados quando da apresentação da
prestação de contas do referido convênio. Assim, muito embora tenham sido repassados 80% dos
recursos previstos, mas que, mesmo assim, as obras foram executadas de forma a beneficiar a
população, sugeriu, sob o aspecto da área técnica de engenharia, que a prestação de contas fosse
aprovada com ressalvas, com recomendação, à Funasa da necessidade de apuração de
responsabilidade pela falta de operação e manutenção posterior dos sistemas implantados (peça 47,
p. 199).
27.
Na sequência dos fatos, foi efetuada reanálise da Prestação de Contas Parcial do
referido convênio, já no âmbito da TCE, por meio do Parecer Financeiro 101/2017, assinado em
8/8/2017, por no qual foi sugerido recálculo do débito a ser imputado, com base no novo percentual
de conclusão da obra em 79,66%. Entretanto, em 26/10/2017, foi elaborado novo Parecer Financeiro,
de n. 133/2017, diante do envio dos extratos bancários por parte da convenente, que demonstram a
movimentação dos recursos do convênio no período de 24/1/2007 a 4/3/2011 (peça 47, p. 208).
Ressaltou-se, inclusive, que os extratos da conta aplicação financeira fornecidos pelo Banco informam
o tipo de “Operação 013 – Poupança Pessoa Física”, fato questionável por se tratar de aplicação
dos recursos de convênio federal com a Prefeitura Municipal, pessoa jurídica.
28.
Assim, a metodologia de cálculo para fins de apuração do débito a ser imputado passou
a ser a seguinte (peça 47, p. 209):
11. Tomando como parâmetro os valores demonstrados, no realinhamento conseguido, vimos que do
valor de R.$1.680.853,82 das despesas consideradas pela área técnica como regulares, passível de aprovação,
R.$1.593.226,35 correspondem aos recursos da FUNASA e R.$87.627,47 da contrapartida municipal,
proporcionalmente. Entretanto, considerando que as despesas comprovadas totalizam o valor R$1.600.000,00;
submeto a presente análise à apreciação do Ordenador de Despesas, com sugestão de retificar a aprovação,
com ressalvas - mantendo-se a proporcionalidade pactuada - do valor de R$1.593.226,35, para o valor de
R.$1.516.640,00 (94,79% x 1.600.000,00) da FUNASA, e do valor R$87.627,47 para o valor de R$83.360,00
(5,21% x 1.600.000,00), da contrapartida municipal, aplicados regularmente e comprovados.
12. lndico também retificar o valor dos rendimentos financeiros "a aprovar" de R.$27.424,97 para o
valor de R$41.702,15, que foram aplicados na execução do Convênio sem a devida anuência da Concedente.

29.
Portanto, a proposta final tendo tido o “De acordo” do Superintendente Estadual da
Fundação Nacional de Saúde no Maranhão constou em (peça 47, p. 210):
1. RETIFICO o valor aprovado com ressalvas de R$1.593.226,35, para o valor de RSl.516.640,00 da
FUNASA; e do valor de R$87.627,47, para o valor de R$83.360,00 da contrapartida municipal proporcional;
2. RETIFICO a não aprovação "em inadimplência efetiva" do valor de R$34.198,62 para o valor de
R$125.062,15, sendo R$83.360,00 dos recursos liberados pela FUNASA e R$41.702,15, referente a
rendimentos :financeiros utilizados;

30.
Quanto aos rendimentos financeiros, foi apurado no Parecer Financeiro 133/2017, com
base em extrato bancário datado de 3/3/2011, o valor de R$ 41.702,15 não ressarcido ao erário,
enquanto que no Parecer Financeiro anterior (101/2017) constava o valor de R$ R$27.424,97 como
saldo demonstrado na Prestação de Contas. Assim, considera-se cabível retificar, como efetuado pela
Funasa, o valor dos rendimentos “a aprovar” como sendo no montante de R$ 41.702,15, rendimentos
estes que constam como tendo sido aplicados na execução do convênio sem a anuência da Concedente
ou com outra destinação, haja vista a conta depositada ter como denominação “Operação 013 –
Poupança Pessoa Física”, fato questionável por se tratar de aplicação dos recursos de convênio
federal com a Prefeitura Municipal, pessoa jurídica.
31.
Assim sendo, para a Funasa, o valor considerado como aprovado com ressalvas
passaria a ser de R$ 1.516.640,00 e o valor da contrapartida municipal proporcional de R$
83.360,00. Diante disso, o valor do débito a ser imputado ao ex-gestor do convênio Sr. Antonio da
Cruz F. Júnior passa a ser de R$ 125.062,15, dos quais R$ 83.600,00 correspondem ao percentual
da contrapartida aplicada com recursos da Funasa e R$ 41.702,15 de rendimentos financeiros
utilizados.
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32.
Tendo em vista a alteração no percentual de execução física de 59,91% para 79,66%
apurado pelo engenheiro responsável pelo Relatório de Análise Documental, o valor que teria sido
gasto correspondente a 79,66% da obra concluída passaria a ser maior do que o valor efetivamente
desembolsado e pago à construtora, tendo como referência a memória de cálculo 1 à peça 11. Ou
seja, o total das despesas demonstradas (peça 47, p. 208) é superior ao total das notas fiscais
apresentadas pela Consulplan, sendo assim, a empresa não seria mais responsável solidária pelo
débito, não tendo nada a ressarcir, propondo-se, portanto, a sua exclusão como parte no processo.
33.
Quanto à diligência realizada junto à Prefeitura de Itapecuru Mirim, não foi fornecida
resposta quanto à requisição de envio de cópia de extrato da conta bancária do período
correspondente ao convênio 1884/2006, de forma a comprovar a devolução dos recursos resultantes
de aplicação financeira no fim de sua vigência em 30/12/2013. O não atendimento da diligência não
compromete a conclusão dos autos para prosição de mérito desta TCE.Nesse contexto, diante do não
cumprimento da diligência, sem causa justificada, propor-se-á a aplicação de multa prevista no art.
58, IV da Lei 8.443/92, na pessoa do Prefeito Municipal.
364
Ainda, foram evidenciados problemas de conservação das instalações por parte das
gestores posteriores, conforme consta no Relatório de Análise Documental com parecer conclusivo,
trasnscritos abaixo (peça 47, p. 198):
as gestões municipais posteriores aos períodos do Sr Antônio da Cruz Figueira Junior não cumpriram
com o Termo de Compromisso e Sustentabilidade constante do convênio assinado, deixando os sistemas de
abastecimentos de água implantados serem depredados e com falta de manutenção, sendo que alguns até
deixaram de operar, conforme consta no ultimo Relatório de Visita Técnica realizada pelo técnico da FUNASA,
Sr Francisco de Assis Oliveira Filho, em 22/10/2013, quando foram detectados alguns problemas na operação
dos mesmos, bem como foi constatada a salinização de alguns dos poços implantados através do referido
convênio mas que operaram por muito tempo sem que esse problema fosse apresentado, segundo informações
colhidas nas comunidades beneficiadas.

35.
Dessa feita, julga-se cabível propor recomendação à Funasa quanto à necessidade de
apuração de responsabilidade das gestões posteriores à do Sr. Antônio da Cruz Figueira Junior,
pela verificada falta de operação e manutenção dos sistemas implantados (peça 47, p. 199).
CONCLUSÃO
36.
Diante de todo o exposto e com base na análise efetuada no Relatório de Análise
Documental com Parecer Conclusivo bem como nos Pareceres Financeiros elaborados em 2017,
chega-se à conclusão de que o objeto do convênio fora alcançado na sua maioria e que as
comunidades foram beneficiadas pelos sistemas de abastecimento de água implantados à época da
prestação de contas, ressalvando-se que foram repassados somente 80% dos recursos previstos e que
mesmo assim, as obras foram executadas com percentual de 79,66% em relação ao previsto
inicialmente no Plano de Trabalho. Assim, já que subsiste débito a ser imputado ao responsável então
gestor do convênio, não sendo possível, nesse caso, que as contas sejam julgadas regulares com
ressalvas, propor-se-á que as contas sejam julgadas irregulares, para fins de ressarcimento ao erário.
37.
Tendo em vista a alteração no percentual de execução física de 59,91% para 79,66%
apurado pelo engenheiro responsável pelo Relatório de Análise Documental, o valor que teria sido
gasto correspondente a 79,66% da obra concluída passaria a ser maior do que o valor efetivamente
desembolsado e pago à construtora, tendo como referência a memória de cálculo 1 à peça 11. Ou
seja, o total das despesas demonstradas é superior ao total das notas fiscais apresentadas, sendo
assim, a empresa não seria mais responsável solidária pelo débito, não tendo nada a ressarcir,
propondo-se, portanto, a sua exclusão como parte no processo.
38.
Entretanto, quanto ao Sr. Antônio da Cruz Filgueira Júnior, o débito apurado passaria
a ser de R$ 125.062,15, dos quais R$ 83.360,00 referem-se ao percentual da contrapartida aplicada
com recursos da Funasa e R$ 41.702,15 de rendimentos financeiros utilizados. Cabe ressaltar, ainda,
que não há necessidade de se efetuar nova citação do responsável, haja vista o débito ser menor do
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que aquele anteriormente imputado na instrução à peça 11, conforme previsto no Boletim de
Jurisprudência 204/2018.
39.
Quanto à prescrição da pretensão punitiva do TCU no que tange à possibilidade
de aplicação de sanção ao responsável consoante a jurisprudência dominante, a mesma não se
observa no caso concreto, haja vista as datas de ocorrência terem sido 20/3/2007 e 1/7/2007 e o
pronunciamento da unidade para fins de citação ter sido em 20/2/2017, interrompendo-se, assim, o
prazo para a dita prescrição (peça 12).
40.
Como já comentado, cabe recomendação à Funasa quanto à necessidade de apuração
de responsabilidade das gestões posteriores à do Sr. Antônio da Cruz Figueira Junior, pela
comprovada falta de operação e manutenção dos sistemas implantados, ocasionando
comprometimento ou perda dos investimentos efetuados pela União e municipalidade (peça 47, p.
199).
41.
Por fim, pelo não cumprimento da diligência por parte da referida prefeitura, sem
causa justificada, propor-se-á a aplicação de multa prevista no art. 58, IV da Lei 8.443/92 ao Prefeito
de Itapecuru Mirim/MA.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
42.
Ante todo o exposto, submete-se os autos à consideração superior, propondo-se:
I)
considerar atendida a diligência efetuada junto à Fundação Nacional de Saúde;
II) considerar como não atendida a diligência efetuada junto à Prefeitura Municipal de
Itapecuru Mirim, sem causa justificada, aplicando ao Sr. Miguel Lauand Fonseca (CPF 054.621.18368), prefeito municipal, a multa prevista no art. 58, IV, da Lei 8.443/92;
III) excluir a empresa Consulplan Consultoria e Planejamento Ltda. (CNPJ01.943.184/000196) da relação processual;
IV) 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, com arts. 1º, inciso I, 209, inciso III, e § 5º, 210 e 214, inciso
III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas do Sr. Antônio da Cruz Filgueira Júnior(CPF
354.917.443-87) e condená-lo ao pagamento do valor de R$ 125.062,15, dos quais R$ 83.360,00
correspondem ao percentual da contrapartida indevidamente aplicada com recursos transeferidos
pela Funasa e R$ 41.702,15 correspondentes a rendimentos financeiros não ressarcidos ao erário,
com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o TCU (art.
214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação
Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir
das datas discriminadas, até a data do recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia
eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor;
Irregularidade

Responsável

Valor
original
(R$)
Contrapartida municipal proporcional aplicada
Antônio da Cruz
83.60
com recursos da Funasa
Filgueira Júnior
0,00

Dat
a inicial

Não comprovação da devolução dos recursos
Antônio da Cruz
41.70
resultantes de aplicação financeira
Filgueira Júnior
2,15
Total
125.0
62,15

1/7/

20/3
/2007

2007

V) aplicar ao Sr. Antônio da Cruz Filgueira Júnior (CPF 354.917.443-87) 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

1406
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o
vencimento, na forma da legislação em vigor;
VI) recomendar à Funasa que avalie a pertinência de apuração de responsabilidade das
gestões posteriores à do Sr. Antônio da Cruz Figueira Junior, tendo em vista evidências de falta de
operação e manutenção dos sistemas de abastecimento de água implantados, ocasionando
comprometimento ou perda dos investimentos efetuados pela União e municipalidade;
VII) 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;
VIII) 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 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, para adoção das medidas que entender cabíveis;
IX) dar ciência do acórdão que vier a ser proferido à Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS) e aos responsáveis, inclusive por meio de seus procuradores, 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.
2.
O Ministério Público junto ao TCU divergiu da unidade técnica quanto ao cálculo do
débito:
Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa),
em desfavor do Senhor Antônio da Cruz Filgueira Júnior e da Consulplan Consultoria e Planejamento
Ltda., em razão da execução parcial do objeto pactuado no Convênio n.º 1884/2006, celebrado com a
Prefeitura Municipal de Itapecuru Mirim/MA, tendo por objeto a execução de Sistemas de
Abastecimentos de Água, bem como da não comprovação da devolução dos recursos resultantes de
aplicação financeira no referido ajuste.
2.
A vigência do convênio ocorreu entre 29/6/2006 e 30/12/2013. Para a implementação
da obra, foi previsto o total de R$ 2.110.000,03, sendo R$ 2.000.000,00 à conta da Concedente e R$
110.000,03 de contrapartida da Convenente. A Funasa liberou recursos no valor de R$ 1.600.000,00,
mediante duas ordens bancárias, de 19/1/2007 e 16/3/2007. Conforme notas fiscais acostadas aos
autos, pela realização da obra, foram efetuados dois pagamentos à empresa Consulplan Consultoria e
Planejamento Ltda., nos valores de R$ 600.000,00 e R$ 1.000.000,00.
3.
A presente TCE foi instaurada tendo por motivo a execução parcial do objeto pactuado.
Em um primeiro momento, constatou-se que o percentual de execução do sistema havia atingido
59,91% (cf. o parecer financeiro conclusivo n.º 36/2014, de 3/4/2014, à peça 8, pp. 110-116, e o
parecer técnico parcial, de 24/10/2013, à peça 7, pp. 258-260). Constatou-se também a não
comprovação da devolução dos recursos resultantes de aplicação financeira.
4.
Nessa primeira etapa, o débito foi mensurado pela Funasa como sendo de R$
668.864,97 (R$ 641.440,00 da execução parcial, de responsabilidade do ex-prefeito e da empresa, e
R$ 27.424,97 da não devolução da aplicação financeira, de responsabilidade exclusiva do exprefeito). A essas conclusões chegaram os relatórios complementares de TCE (peça 9, pp. 114-120, e
pp. 201-205), com anuência da Controladoria-Geral da União (peça 9, pp. 225-230).
5.
Na instrução da peça 11, a Secex-RJ recalculou o dano ao erário a partir de
metodologia distinta da utilizada pela Funasa. No caso, a Unidade Técnica entendeu que o percentual
executado e medido de 59,91% deveria ser calculado em relação ao total previsto no convênio (R$
2.110.000,03), e não em relação ao valor efetivamente desembolsado e pago à construtora (R$
1.600.000,00). Refeitos os cálculos, chegou-se no valor a ser ressarcido de R$ 335.898,99, inferior,
portanto, ao que fora calculado pela Funasa. Acrescentando-se o valor correspondente à parcela da
não comprovação da devolução do saldo de aplicação financeira, de R$ 27.424,97, a proposta à peça
11 foi pela citação dos responsáveis pelo débito total de R$ 363.323,96 (Senhor Antônio da Cruz
Filgueira Júnior, pelo débito R$ 363.323,96, e Consulplan Consultoria e Planejamento Ltda., pelo
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débito de R$ 335.898,99). Apenas o ex-prefeito apresentou alegações em resposta às citações (peça
37), tendo a empresa contratada permanecido silente.
6.
Na defesa do ex-prefeito, foram anexados novos documentos, relativos ao Convênio n.º
1884/2006, que não constavam dos autos quando da instrução inicial, consistentes no Relatório de
Análise Documental com Parecer Conclusivo (peça 37, pp. 22-30), de 22/6/2017, e no Parecer
Financeiro n.º 101/2007 (peça 37, pp. 32-33), de 8/8/2017. Em suma, a Funasa, por meio da
realização de nova vistoria técnica nas obras, atestou a execução física no percentual de 79,66%, bem
como concluiu que o objeto do convênio havia sido alcançado, e que, até o término da gestão do exprefeito responsável, todas as comunidades estavam sendo beneficiadas pelos sistemas de
abastecimento de água implantados.
7.
No novo parecer financeiro, a Funasa entendeu que o valor não aprovado passaria a
ser de R$ 34.198,62, composto de R$ 27.424,97 de não devolução de rendimentos financeiros, e de R$
6.773,65 correspondente ao percentual da contrapartida aplicada com recursos da concedente (cf.
cálculo à peça 37, p. 33). A Secex-RJ (peça 38), diante da possibilidade de os novos relatórios de
análise documental e parecer financeiro influenciarem a responsabilização do ex-prefeito e da
contratada, propugnou ser necessário, antes do julgamento do mérito, obter esclarecimentos junto à
Funasa quanto à suposta reanálise efetuada sobre o convênio. Propôs, assim, realizar diligência à
Fundação para apresentação do processo integral do convênio (resposta à peça 47), bem como
diligência à Prefeitura Municipal de Itapecuru Mirim/MA, para apresentar cópia do extrato da conta
bancária do período vinculado ao convênio, de modo a comprovar a devolução dos recursos
resultantes de aplicação financeira (não atendida).
8.
Na resposta à diligência, a Funasa encaminhou, entre outros documentos, o Parecer
Financeiro n.º 133/2017 (peça 47, pp. 207-210), mais atualizado. Nesse parecer, consta análise da
movimentação dos recursos do convênio no período de 24/1/2007 a 4/3/2011, possibilitada pelo envio
dos extratos bancários por parte da convenente. A Funasa adotou nova metodologia de apuração do
débito, sendo que retificou, ao final, o valor não aprovado do convênio, que passou de R$ 34.198,62
para R$ 125.062,15, divididos da seguinte forma: R$ 83.360,00 da parte dos recursos liberados pela
concedente e R$ 41.702,15 dos rendimentos financeiros não ressarcidos.
9.
Fundamentando-se nas conclusões do Parecer Financeiro n.º 133/2017, a Secex-RJ
propõe, no mérito (peça 49), que se impute débito ao Senhor Antônio da Cruz Filgueira Júnior no
último valor quantificado pela Funasa, de R$ 125.062,15, além da multa do art. 57 da Lei n.º
8.443/1992. Em relação à Consulplan Consultoria e Planejamento Ltda., a Unidade Técnica propõe
excluí-la da relação processual, tendo em vista que o valor correspondente ao percentual de 79,66%
de execução física, que teria sido gasto na obra (R$ 1.680.853,82), superaria o valor pago à empresa
(R$ 1.600.000,00, conforme notas fiscais), não cabendo nenhum ressarcimento de sua parte. A SecexRJ propõe, adicionalmente, considerar não atendida a diligência efetuada junto à Prefeitura
Municipal de Itapecuru Mirim/MA, sem causa justificada, cabendo aplicação da multa do art. 58,
inciso IV, da Lei n.º 8.443/1992 ao Senhor Miguel Lauand Fonseca, prefeito municipal.
10.
Com as devidas vênias, entende-se que há um equívoco em relação à metodologia de
cálculo do dano defendida no Parecer Financeiro n.º 133/2017 (peça 47, pp. 207-210), e acolhida
pela Secex-RJ para a imputação de débito e responsabilidades. Nos parágrafos 11 a 13 do referido
parecer, reproduzidos abaixo, a Funasa esclarece como chegou ao valor devido, a partir dos extratos
bancários encaminhados pela convenente à Fundação e demonstração da movimentação dos recursos
do convênio.
11. Tomando como parâmetro os valores demonstrados, no realinhamento conseguido, vimos que do
valor de R$ 1.680.853,82 das despesas consideradas pela área técnica como regulares, passível de aprovação,
R$ 1.593.226,35 correspondem aos recursos da FUNASA e R$ 87.627,47 da contrapartida municipal,
proporcionalmente. Entretanto, considerando que as despesas comprovadas totalizam o valor R$ 1.600.000,00;
submeto a presente análise à apreciação do Ordenador de Despesas, com sugestão de retificar a aprovação,
com ressalvas - mantendo-se a proporcionalidade pactuada - do valor de R$ 1.593.226,35, para o valor de R$
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1.516.640,00 (94,79% x 1.600.000,00) da FUNASA, e do valor R$ 87.627,47 para o valor de R$ 83.360,00
(5,21 % x 1.600.000,00), da contrapartida municipal, aplicados regularmente e comprovados.
12. lndico também retificar o valor dos rendimentos financeiros “a aprovar” de R$ 27.424,97 para o
valor de R$ 41.702,15, que foram aplicados na execução do Convênio sem a devida anuência da Concedente.
13. Considerando que o total das despesas demonstradas é superior ao total das Notas Fiscais
apresentadas, sugere-se a emissão de Notificação ao agente responsável pela execução do Convênio, o exgestor, Sr. Antonio da Cruz F. Júnior, instando-o a comprovar a realização de despesas no valor de R$
151.702,15, ou a ressarcir ao Erário o valor histórico de R$ 125.062,15, dos quais R$ 83.600,00 da FUNASA e
R$ 41.702,15, de rendimentos financeiros utilizados.

11.
A análise da Funasa tomou por premissa o fato de que as despesas comprovadas
totalizaram R$ 1.600.000,00, que corresponde à soma dos dois pagamentos efetuados à empresa
Consulplan Consultoria e Planejamento Ltda., demonstrados por meio de notas fiscais acostadas aos
autos, nos valores de R$ 600.000,00 e R$ 1.000.000,00. Ocorre que nova relação de pagamentos à
contratada foi apresentada na resposta à diligência da Funasa (peça 47, p. 145), em que se verifica
que o valor efetivamente repassado à empresa para a execução da obra do convênio foi de R$
1.751.702,15, mediante sete cheques e três ordens bancárias, e não R$ 1.600.000,00, como foi
admitido.
12.
Na tabela de movimentação dos recursos na conta corrente do convênio, sintetizada no
Parecer Financeiro n.º 133/2017 (peça 47, p. 208), constata-se que as parcelas de recursos
depositadas pela União e pelo Município (contrapartida) somaram, respectivamente, R$ 1.600.000,00
e R$ 110.000,00, ou seja, a União liberou 80% do que havia se comprometido a aportar no convênio
(R$ 1.600.000,00 de R$ 2.000.000,00), enquanto o Município depositou 100% de sua parcela (R$
110.000,00).
13.
Para a adequada quantificação do débito, faz-se necessário que se compare o valor
total pago à contratada pela execução do convênio com o valor que corresponde ao que efetivamente
houve de execução física da obra. No caso, o primeiro valor são os R$ 1.751.702,15 que constam da
relação de pagamentos à empresa, enquanto o segundo valor deve resultar da aplicação do
percentual de execução física constatado na vistoria técnica, de 79,66%, ao total previsto no convênio
(R$ 2.110.000,03), o que perfaz R$ 1.680.826,02. Portanto, o valor recebido a maior pela contratada
corresponde à diferença entre essas duas quantias, ou seja, R$ 70.876,13.
14.
O ressarcimento aos cofres federais exige que se observe proporcionalmente a
contrapartida prevista e aplicada. As regras do ajuste previam que, do total de R$ 2.110.000,03, R$
2.000.000,00 seriam da concedente e R$ 110.000,03 da convenente. Como visto, o Município aplicou
a totalidade de sua parte, enquanto a União depositou 80% do seu compromisso no convênio. Os
rendimentos financeiros da conta corrente, de R$ 41.702,15, que estão incluídos no total das receitas
do convênio e foram revertidos em pagamentos à contratada, também devem ser considerados em sua
proporcionalidade.
15.
Na tabela abaixo, tem-se um resumo dos valores originais que haviam sido previstos
para a União e o Município no convênio (parcelas previstas), o que efetivamente foi depositado por
cada ente (parcelas depositadas), o que deveria ter sido aportado, se mantida a proporcionalidade
entre concedente e convenente (parcelas proporcionais), e o excesso verificado a favor do Município.
R$
Uniã
o
Mun
icípio
Tota
l

Parcelas previstas

2.000.000,00
(94,79%)
110.000,03
(5,21%)
2.110.000,03

Parcelas
depositadas

Parcelas
proporcionais

1.600.000,00
(93,57%)
110.000,00
(6,43%)
1.710.000,00

1.600.000,00
(94,79%)
88.000,02
(5,21%)
1.688.000,02

Exc
esso

0
21.
999,98
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16.
Os rendimentos financeiros, que totalizaram R$ 41.702,15, devem seguir lógica
semelhante, pois uma parcela deles derivou dos recursos federais depositados, e outra da
contrapartida. A tabela abaixo resume os valores a serem considerados.
R$

Perce
ntuais
previstos

Uniã
o

94,79
%

Mun
icípio

Percen
tuais
depositados

Rendimentos
financeiros
(percentuais
depositados)

Rendimentos
Ex
financeiros
cesso
(proporcionais
aos
percentuais previstos)

93,57

39.020,70

39.020,70

0

6,43%

2.681,45

2.144,72

53

41.702,15

41.165,42

%
5,21

%
Tota

6,73

l

17.
A soma dos valores em excesso demonstrados nos parágrafos 15 e 16, de R$ 22.536,71,
diz respeito exclusivo ao Município de Itapecuru Mirim/MA, sendo facultado ao referido ente, pelas
vias próprias, buscar o seu ressarcimento, se entender cabível. Para o cálculo da quantia a ser
ressarcida aos cofres federais, tal valor deve ser subtraído do valor a maior recebido pela contratada
-R$ 70.876,13, resultando em R$ 48.339,42. Ainda sobre este último valor, deve ser aplicado o
percentual proporcional de 94,79% relativo à parcela prevista da União, chegando-se ao débito final
de R$ 45.820,94 (94,79% x R$ 48.339,42).
18.
Desse modo, utilizando-se de metodologia mais apropriada, e refeitos os cálculos com
os dados bancários e a relação de pagamentos trazidos pela Funasa em resposta à diligência (parecer
da peça 47), entende-se que o valor a ser impugnado nesta TCE, em razão da execução parcial do
objeto pactuado no Convênio n.º 1884/2006, deve ser corrigido para R$ 45.820,94, nos termos
demonstrados acima, sob a responsabilidade solidária do Senhor Antônio da Cruz Filgueira Júnior e
da Consulplan Consultoria e Planejamento Ltda., tendo em conta que a empresa recebeu como
pagamento pela obra quantia maior do que o constatado de execução física na vistoria. Admite-se que
a data de ocorrência do débito, a favor dos responsáveis, deve ser a do pagamento mais recente à
contratada, ou seja, 4/3/2011 (cf. relação de pagamentos à peça 47, p. 145).
19.
Observa-se que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva do TCU, de dez anos,
fixado no Acórdão n.º 1.441/2016-TCU-Plenário. Os pagamentos foram efetuados à empresa
executora entre as datas de 4/5/2007 e 4/3/2011 (peça 47, p. 145), enquanto o ato que ordenou a
citação dos responsáveis é de 20/2/2017 (peça 12).
20.
Para finalizar, considera-se adequada a proposta da Secex-RJ de aplicar a multa do
art. 58, inciso IV, da Lei n.º 8.443/1992 ao Senhor Miguel Lauand Fonseca, atual prefeito, por não
atender, sem causa justificada, a diligência efetuada junto à Prefeitura Municipal de Itapecuru
Mirim/MA. Conforme se nota no ofício encaminhado à Prefeitura (peça 41), constou advertência ao
responsável de que o não cumprimento à diligência poderia ensejar a aplicação de multa.
21.
Em face do exposto, com as devidas vênias por divergir da instrução à peça 49, no que
concerne ao cálculo do débito, esta representante do Ministério Público de Contas propõe que sejam
julgadas irregulares as contas do Senhor Antônio da Cruz Filgueira Júnior e da empresa Consulplan
Consultoria e Planejamento Ltda., com fundamento nos arts. 1.º, inciso I, 16, inciso III, alíneas ‘b’ e
‘c’, 19 e 23, inciso III, da Lei n.º 8.443/1992, assim como os arts. 1.º, inciso I, 209, incisos II e III, e §
5.º, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, condenando-os, em solidariedade, ao pagamento
do valor de R$ 45.820,94, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para
comprovar, perante o TCU (art. 214, inciso III, alínea “a”, do Regimento Interno), o recolhimento da
dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros
de mora, calculados a partir da data de 4/3/2011, até a data do recolhimento, abatendo-se na
oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor. Propõe também
que seja aplicada aos responsáveis a multa individual do art. 57 da Lei n.º 8.443/1992, bem como a
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multa do art. 58, inciso IV, da mesma lei, ao Senhor Miguel Lauand Fonseca, prefeito do Município de
Itapecuru Mirim/MA, por não atender, sem causa justificada, diligência efetuada junto à respectiva
Prefeitura Municipal.

VOTO
Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa),
contra Antônio da Cruz Filgueira Júnior e Consulplan Consultoria e Planejamento Ltda., em razão da
execução parcial do Convênio 1884/2006, celebrado com o Município de Itapecuru Mirim/MA, que
teve por objeto a execução de sistemas de abastecimento de água.
O ajuste esteve vigente entre 29/6/2006 e 30/12/2013 e previu R$ 2.110.000,03, sendo
R$ 2.000.000,00 à conta da concedente e R$ 110.000,03 de contrapartida. No entanto, foram liberados
pela Funasa apenas R$ 1.600.000,00.
Na prestação de contas encaminhada consta que, pela realização da obra, foram efetuados
dois pagamentos à empresa Consulplan Consultoria e Planejamento Ltda., que totalizaram
R$ 1.600.000,00.
O tomador de contas concluiu pela execução de 59,91% do objeto e não devolução dos
recursos obtidos com aplicações financeiras.
A unidade técnica do Tribunal entendeu que o débito era de R$ 363.323,96 e realizou
citação dos responsáveis.
A empresa contratada permaneceu silente e o ex-prefeito apresentou pareceres da Funasa
que não constavam dos autos, afirmando execução de 79,66% do objeto previsto, com total
aproveitamento pela comunidade.
Essas informações foram ratificadas mediante diligência à Funasa.
Assim, a instrução derradeira propugnou por julgar irregulares as contas do ex-gestor,
imputando-lhe débito de R$ 125.062,15 e multa proporcional. Entendeu necessário excluir a
contratada da relação processual, bem como aplicar multa ao Prefeito Miguel Lauand Fonseca, tendo
em vista não ter respondido diligência realizada para obtenção de extratos bancários.
O Parquet divergiu da unidade técnica quanto à metodologia de cálculo do débito.
Acolho os pareceres constantes dos autos como razões de decidir, colocando-me de acordo
com o cálculo do débito realizado pelo MPTCU.
A relação de pagamentos apresentada pela Funasa, após diligência, demonstra pagamentos
à contratada no valor de R$ 1.751.702,15, entre 4/5/2007 e 4/3/2011 (peça 47, p. 145). Por isso, não
procede a conclusão da Secex-RJ sobre o valor executado ter ultrapassado o montante dos pagamentos
feitos à empresa e ser necessário excluir dos autos sua responsabilidade.
Enquanto a União repassou apenas 80% do valor previsto no ajuste (R$ 1.600.000,00), o
Município aportou 100% da contrapartida estipulada (R$ 110.000,00). Dessa forma, o cálculo do dano
ao Erário deve considerar a parcela executada atestada pela Funasa (79,66% do previsto no Plano de
Trabalho) e as efetivas proporções de participação dos entes, comparadas aos montantes previstos no
ajuste.
Ao valor das aplicações financeiras não devolvido também deve ser observada a diferença
entre os investimentos realizados pela União e Município.
Assim, o débito apurado é de R$ 45.820,94 e deve ser imputado, solidariamente, ao
prefeito que efetuou os pagamentos e à Consulplan Consultoria e Planejamento Ltda.
Manifesto-me, ainda, pela aplicação de multas proporcionais individuais aos responsáveis
e acolho a proposta de imputar a multa prevista no artigo 58 ao Prefeito que não respondeu diligência,
em que pese a comunicação enviada ter-lhe alertado sobre a possibilidade de ser sancionado em caso
de não comparecimento aos autos.
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Feitas essas considerações, voto para que o Tribunal acolha a minuta de acórdão que
submeto ao Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 5403/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 031.444/2015-6.
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: Antônio da Cruz Filgueira Júnior (354.917.443-87); Consulplan Consultoria e
Planejamento Ltda. (01.943.184/0001-96).
4. Órgão/Entidade: Município de Itapecuru Mirim - MA.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
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:
8.1. Renata Cristina Azevedo Coqueiro Portela (12.257-A/OAB-MA), Cássio Luiz Januário
Almeida (8014/OAB-MA).
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela
Fundação Nacional de Saúde (Funasa), contra Antônio da Cruz Filgueira Júnior e Consulplan
Consultoria e Planejamento Ltda., em razão da execução parcial do Convênio 1184/2006, cujo objeto
foi a execução de sistema de abastecimento de água no Município de Itapecuru Mirim - MA;
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 revéis Consulplan Consultoria e Planejamento Ltda. e Miguel Lauand Fonseca,
para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3º, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao
processo;
9.2. julgar irregulares as contas de Antônio da Cruz Filgueira Júnior e Consulplan Consultoria e
Planejamento Ltda., com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, III, “b” e “c”, 19 e 23, III, da Lei
8.443/1992, e condená-los, em regime de solidariedade, ao pagamento de R$ 45.820,94, 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 à Fundação Nacional
de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 4/3/2011,
até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor;
9.3. aplicar a Antônio da Cruz Filgueira Júnior e Consulplan Consultoria e Planejamento Ltda.,
multas individuais, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), 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;
9.4. aplicar a Miguel Lauand Fonseca a multa prevista no artigo 58 da Lei 8.443/1992, no valor
de R$ 10.000,00, 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 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, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial
das dívidas, caso não atendidas as notificações;
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9.6. dar ciência da deliberação aos responsáveis, à Fundação Nacional de Saúde, ao Município
de Itapecuru Mirim - MA e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5403-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues
(Relator) e Jorge Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

BENJAMIN ZYMLER
na Presidência

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral

GRUPO II – CLASSE II – Primeira Câmara
TC 034.725/2016-4
Natureza: Prestação de Contas - Exercício: 2015
Órgão/Entidade: Secretaria de Portos (extinta)
Exercício: 2015
Responsáveis: Américo Leite de Almeida (727.510.297-87); Barbara Catharine de Souza
(021.497.261-57); Diogo Peres Neto (286.454.178-55); Edson Edinho Coelho Araujo (496.630.03804); Fabio Lavor Teixeira (560.120.043-20); Guilherme Penin Santos de Lima (320.480.908-00);
Helder Zahluth Barbalho (625.943.702-15); Luiz Otávio Oliveira Campos (042.575.532-00); Luiz
Stanley da Silva (811.941.961-87); Nathalia Beatriz Angotti Carrara (065.973.836-80); Ricardo
Tavares de Jesus Castelo Branco (008.927.191-25); Rodrigo Mendes de Mendes (633.824.582-68)
Representação legal: Ana Carolina Souza do Bomfim, representando Secretaria de Portos
(extinta); Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (6.546/OAB-DF) e outros, representando Nathalia Beatriz
Angotti Carrara, Barbara Catharine de Souza, Luiz Stanley da Silva, Luiz Otávio Oliveira Campos,
Ricardo Tavares de Jesus Castelo Branco e Diogo Peres Neto.
SUMÁRIO: PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO DE 2015. SECRETARIA DE
PORTOS. INEFICIÊNCIA. NÃO ATINGIMENTO DE METAS. CONTRATAÇÕES DIRETAS
IRREGULARES. AUDIÊNCIAS. IRREGULARIDADE DAS CONTAS DE ALGUNS
RESPONSÁVEIS. MULTAS. REGULARIDADE COM RESSALVAS DAS CONTAS DOS
DEMAIS. CIÊNCIA.
RELATÓRIO
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Adoto, como parte do relatório, a primeira instrução de mérito elaborada pela Secretaria de
Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (peças 85-87):
INTRODUÇÃO
1.
Cuidam os autos de processo de contas anuais da Secretaria de Portos da Presidência da República
(SEP/PR), relativo ao exercício de 2015.
2.
O processo de contas foi organizado de forma individual, conforme classificação constante do art.
5º da Instrução Normativa – TCU 63/2010 e do anexo I à Decisão Normativa – TCU 147/2015.
3.
A unidade jurisdicionada foi criada por meio da Medida Provisória 369/2007, convertida na Lei
11.518/2007, e tinha como competência institucional assessorar a Presidência da República na formulação de
políticas públicas com diretrizes para o fomento do setor portuário, e de executar medidas, programas e projetos
de apoio ao desenvolvimento da infraestrutura de portos marítimos. Além disso, tinha como responsabilidade a
promoção de medidas em prol do desenvolvimento e do fortalecimento do modelo brasileiro de exploração
portuária, que tem na Medida Provisória 595/2013, convertida na Lei 12.815/2013, o seu principal marco legal.
4.
O órgão foi extinto pela Medida Provisória 726/2016, convertida na Lei 13.341/2016, que
transferiu suas competências ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (MTPA).
EXAME TÉCNICO
5.
A análise das presentes contas tem como principal escopo os apontamentos realizados pela
Secretaria de Controle Interno da Presidência da República (Ciset/PR) em seu Relatório de Auditoria Anual de
Contas (peça 5), bem como a avaliação dos resultados qualitativos e quantitativos da gestão. A opção por esse
enfoque decorre da gravidade das constatações identificadas e do baixo desempenho no atendimento às metas
relativas a ações/programas sob responsabilidade da unidade jurisdicionada.
6.
Importante destacar que a Ciset/PR, com base no art. 9°, § 6° da Decisão Normativa – TCU
147/2015, ajustou o escopo de sua fiscalização com esta unidade técnica, conforme acordo firmado em reunião
realizada no dia 26/1/2016.
7.
A presente análise está estruturada de acordo com os tópicos apresentados na tabela abaixo:
Tabela 1 – Estruturação da análise das contas e peças do processo
Tópico
I. Avaliação da conformidade das peças que
compõem o processo
II. Rol de Responsáveis

Rel.
Gestão (peça 1)
-

Rel.
Aud.
Ciset/PR (peça 5)
Item
Item II.1
(p. 2-3)
Item II.1
(p. 3)

Contas
Constat

ações
-

III. Processos conexos e contas de exercícios
anteriores
IV. Avaliação do planejamento de ação e dos
Item 3 (p.
Item II.2
1.1.1 (p.
resultados quantitativos e qualitativos da gestão
34-45)
(p. 4-6)
42-47)
Item 3 (p.
Item II.2
1.3.1 (p.
V. Avaliação dos indicadores
138-147)
(p. 6-7)
49-51)
Itens
VI. Avaliação da estrutura de governança e de
Item 4 (p.
II.3.V (p. 11)
controles internos
148-153)
II.4.V (p. 16)
VII. Avaliação da execução orçamentária e
Item 3 (p.
financeira
46-127)
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VIII. Avaliação da gestão das transferências

IX. Avaliação da gestão de pessoas e da
terceirização de mão de obra

X. Avaliação da gestão de compras e
contratações (escopo ajustado)

XI. Avaliação da gestão do patrimônio
XII. Avaliação da gestão de tecnologia da
informação (TI)
XIII. Avaliação da gestão dos recursos
renováveis e sustentabilidade ambiental
XIV. Análise contábil e financeira
XV. Fundo de indenização do Trabalhador
Avulso (FTIP)
XVI. Avaliação do programa Portos Eficientes
(escopo ajustado)
XVII. Avaliação do
obrigações legais e normativas

cumprimento

de

XVIII. Outras constatações do controle interno

3.1.1
131-134)
3.1.2
135-137)
3.1.3
Item 3.3.6
Item II.4 138-140)
(p. 127-130)
(p. 12-17)
3.1.4
141-144)
3.1.5
145)
3.1.6
146)
Item 7.1 (p.
Item II.3
158-167)
(p. 7-12)
2.1.1
52-56)
2.2.1
Item II.5 57-63)
(p. 18-19)
2.2.2
64-87)
2.2.3
88-130)
Item 7.2 (p.
168-169)
Item 7.3 (p.
169-175)
Item 7.4 (p.
176-180)
Item 6 (p.
156-157)
Item 7.5 (p.
181-183)
Item II.7
(p. 20-33)
Item II.6
Item 8 (p. (p. 20)
4.1.1
184-212)
Item II.8 (147-149)
(p. 33-36)
5.1.1
150-151)
Item II.9
5.1.2
(p. 36-37)
152-153)
5.1.3
154-155)

(p.
(p.
(p.
(p.
(p.
(p.

(p.
(p.
(p.
(p.

p.

(p.
(p.
(p.

Fonte: Peças 1 e 5. Elaboração: SeinfraPortoFerrovia.
8.
O Relatório de Auditoria Anual de Contas da SEP/PR (peça 5), elaborado pela Ciset/PR, apontou
baixo desempenho na realização de ações finalísticas, falhas no registro e na celebração de contratos, não
implementação de indicadores de desempenho da gestão, deficiência na gestão de transferências voluntárias,
além de outras falhas relativas à gestão do exercício 2015.
9.
A tabela 2 adiante sintetiza as constatações do controle interno. As principais inconformidades
serão detalhadas ao longo desta instrução, verificando-se também a adequação dos procedimentos adotados pela
jurisdicionada para atendimento às recomendações constantes do referido Relatório Anual de Auditoria.
Tabela 2 – Constatações do Relatório de Auditoria Anual de Contas da SEP/PR, 2015 – Ciset
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Cons
Descrição
tatação
Resultados Quantitativos e Qualitativos
Baixo desempenho quantitativo e qualitativo das ações finalísticas
1.1.1
(Reiteração)
Inconsistência das informações de cumprimento das metas dos
1.2.1 objetivos do PPA referentes ao Programa 2074 no Sistema Integrado de
Planejamento e Orçamento (Siop) (Reiteração)
Não implementação dos Indicadores de Desempenho da Gestão,
previamente desenvolvidos conforme Termo de Execução
1.3.1
Descentralizada 001/2014, celebrado com a ENAP, pelo montante de R$
115.920,00 (Reiteração)
Gestão de Compras e Contratações
Celebração de contratos e utilização de recursos no montante de
R$ 25.501.959,18 para atender objeto distinto da sua vinculação
2.1.1
orçamentária, em inobservância à Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF
(Lei 101/2000).
Gestão inadequada da contratação de serviços terceirizados de
2.2.1
apoio administrativo e secretariado
Falhas na celebração e na execução do Contrato Emergencial
2.2.2 33/2015, para a prestação de serviços continuados de secretariado e de
apoio técnico administrativo, pelo montante de R$ 13.381.959,18
Falhas na celebração e execução do Contrato 34/2015, para a
aquisição de sistema de gerenciamento interno de gestão e execução de
2.2.3
convênios e instrumentos congêneres, pelo valor de R$ 6.646.400,00,
mediante inexigibilidade de licitação
Gestão das Transferências Voluntárias
Deficiência na gestão de transferências voluntárias, com
3.1.1 reincidente morosidade na análise técnica e financeira da prestação de
contas em estoque e com registros inadequados em sistemas
Recursos repassados sem a devida execução do objeto no âmbito
3.1.2 do Termo de Cooperação para Descentralização de Crédito 9/2013
(Transferência 299337)
Sobreposição parcial entre objetos do Termo de Cooperação para
3.1.3 Descentralização de Crédito 9/2013 (Transferência 299337) e do Termo
de Execução Descentralizada 1/2015 (Transferência 683918)
Celebração do Termo de Execução Descentralizada 1/2015 sem o
3.1.4
detalhamento do objeto
Intempestividade na formalização de termo aditivo ao Termo de
3.1.5 Cooperação para Descentralização de Crédito 4/2013, em face do
iminente fim de vigência do instrumento
Intempestividade na realização de ajustes no plano de trabalho do
3.1.6
Termo de Execução Descentralizada 1/2015
Desoneração da folha de pagamento – Acórdão 1.212/2014-TCU-Plenário
Insuficiência das medidas adotadas pela UPC quanto à revisão dos
4.1.1
contratos envolvidos na legislação de desoneração da folha
Outras avaliações relacionadas à gestão do exercício de 2015
Ausência de comprovação de produtos ou auxílios externos que
5.1.1 justifiquem os pagamentos de diárias e passagens por viagens de
colaboradores eventuais
Variação injustificada nos valores pagos a mesma pessoa a título
5.1.2
de diárias
5.2.1
Exercício das funções de assessoria por pessoa externa aos

Referência
Peça 5, p.
42-47
Peça 5, p.
48
Peça 5, p.
49-51

Peça 5, p.
52-56
Peça 5, p.
57-63
Peça 5, p.
64-87
Peça 5, p.
88-130

Peça 5, p.
131-134
Peça 5, p.
135-137
Peça 5, p.
138-140
Peça 5, p.
141-144
Peça 5, p.
145
Peça 5, p.
146
Peça 5, p.
147-149
Peça 5, p.
150-151
Peça 5, p.
152-153
Peça 5, p.
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Cons
tatação

Descrição
quadros do órgão.

Referência
154-155

Fonte: Relatório de Auditoria Anual de Contas da SEP/PR, exercício 2015 – Ciset/PR (peça 5).
10. No Certificado de Auditoria (peça 6), o representante da Secretaria de Controle Interno da
Secretaria Geral da Presidência da República propôs o julgamento pela regularidade com ressalva das contas
dos integrantes relacionados na matriz de responsabilização (peça 8) e pela regularidade dos demais integrantes
do rol de responsáveis.
11. Por sua vez, o dirigente do órgão de controle interno acolheu (peça 7) a manifestação expressa no
Certificado de Auditoria. Ressaltou que a execução orçamentária da Secretaria de Portos ficou aquém do
planejado para as ações finalísticas, tendo sido alcançado apenas um dos nove objetivos propostos no plano
plurianual 2012-2015. Quanto à gestão de transferências voluntárias, destacou a ocorrência de repasses de
recursos sem que o objeto de cooperação firmada tenha sido integralmente cumprido.
12. No que diz respeito à gestão de compras e contratações, mencionou ter havido falhas na celebração
e na execução do Contrato 34/2015, cujo objeto era a aquisição de sistema de gerenciamento de convênios e
outras transferências voluntárias. Além disso, descreveu falhas na celebração e na execução do Contrato
33/2015, cujo objeto era a contratação de serviços terceirizados de apoio administrativo e secretariado.
13. O Ministro de Estado dos Transportes, Portos e Aviação Civil atestou haver tomado conhecimento
das conclusões constantes do Relatório de Auditoria de gestão, do Certificado de Auditoria, bem como do
parecer conclusivo do dirigente do órgão de controle interno (peça 9).
I. Avaliação da conformidade das peças que compõem o processo
14.
A Ciset/PR, ao examinar a documentação de prestação de contas feita pela Secretaria de
Portos, apontou, no relatório de auditoria à peça 5, a ocorrência de impropriedades na elaboração do Relatório
de Gestão e do Rol de Responsáveis. O Controle Interno informou ter reportado à unidade jurisdicionada a
ocorrência de quarenta inconformidades nesses documentos, mas apenas seis foram corrigidas. Todavia, o
Controle Interno não registrou constatações sobre o problema, apenas afirmou que as falhas identificadas não
impactaram a opinião acerca da gestão do órgão.
15. Atinente ao Relatório de Gestão (peça 1), a Ciset/PR destacou falhas na descrição dos
macroprocessos finalísticos; nas informações de restos a pagar, de despesas liquidadas e pagas; nos custos de
manutenção de sistemas informatizados; além de omissão quanto à visão geral sobre o atendimento de
deliberações/recomendações do TCU e do Controle Interno. Quanto ao Rol de Responsáveis (peça 2), a
Ciset/PR ressaltou que a Secretaria de Portos não informou as pessoas que exerceram os cargos em substituição
aos titulares e não relacionou os dados pessoais de contato.
16. Cabe destacar que o problema é recorrente nas prestações de contas da Secretaria de Portos. Os
Relatórios de Gestão de 2012 a 2014 também não foram elaborados rigorosamente conforme os normativos do
TCU, o que motivou a Ciset/PR a recomendar à unidade jurisdicionada a instituição de rotina de elaboração do
Relatório, contemplando checklist e encaminhamento prévio ao órgão de controle interno para verificação de
sua conformidade.
17. O subitem 1.7.3.1 do Acórdão 9.405/2015-TCU-2ª Câmara, de relatoria da Ministra Ana Arraes,
deu ciência à Secretaria de Portos de que a elaboração do Relatório de Gestão (2012) com conteúdo diferente da
estrutura padrão e incompleto afrontava normativos do TCU. O subitem 9.3.1 do Acórdão 1.444/2016-TCU-2ª
Câmara, da mesma Relatora, deu ciência ao órgão de que a inobservância dos normativos do TCU em relação à
organização e ao conteúdo necessário do Relatório de Gestão (2013) configurava irregularidade passível de
aplicação da multa do inciso II do art. 58 da Lei 8.443/1992.
18. Considerando a extinção da Secretaria de Portos em 2016 e a elaboração do Relatório de Gestão do
exercício de 2014 em data anterior às citadas decisões, não foi proposta apenação do responsável quando da
apreciação das contas de 2014.
19. Em comparação com os documentos de 2012 a 2014, observa-se uma preocupação maior da
unidade jurisdicionada com relação à elaboração do Relatório de Gestão do Exercício de 2015 e do Rol de
Responsáveis. Embora não estejam livres de inconformidades, os documentos seguem a estrutura padrão
recomendada pelos normativos desta Corte. Nesse sentido, embora tenham sido observadas algumas falhas
pontuais (§§ 14 e 15), em linha com o posicionamento do Controle Interno, não será proposta aplicação de
multa ao responsável pela elaboração do Relatório de Gestão de 2015.
II. Rol de responsáveis
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20. Não constam do rol encaminhado pela SEP/PR (peça 2) todos os responsáveis que desempenharam,
durante o período a que se referem as contas, funções com as responsabilidades definidas no art. 10 da IN –
TCU 63/2010 e no art. 6º da DN – TCU 147/2015.
21. A Ciset/PR identificou que não foram informadas as pessoas que exerceram os cargos em
substituição aos titulares, o que afronta o caput do art. 6º da DN – TCU 147/2015. Também não foram
relacionados os atos formais de nomeação e os dados pessoais de contato de cada responsável, informações
obrigatórias nos termos dos incisos IV, V e VI do art. 11 da IN – TCU 63/2010.
22. Importa destacar que o órgão de controle interno, com base no § 4º do art. 11 da IN – TCU
63/2010, ampliou o rol de responsáveis encaminhado pela SEP/PR (peça 2) para incluir servidores que, atuando
em conjunto com agentes integrantes do rol, contribuíram para a verificação de ocorrências que serão descritas
no decorrer da presente instrução. A Matriz de Responsabilização completa proposta pela Ciset/PR encontra-se
à peça 8.
23. Tendo em conta a extinção da unidade jurisdicionada, não se considera necessário o
encaminhamento de proposta visando à ciência da irregularidade.
III. Processos conexos e contas de exercícios anteriores
24. Os processos de contas de exercícios anteriores estão relacionados no quadro que se segue:
Tabela 3 – Processos de contas anteriores – SEP/PR
Número
do TC
041.915/2
012-7
021.785/2
013-9
019.501/2
014-5
031.022/2
015-4

Tipo

contas
2011
contas
2012
contas
2013
contas
2014

Processo de
exercício
Processo de
exercício
Processo de
exercício

Situação

Apreciado por meio do Acórdão 70/2014-TCU-2ª Câmara
Apreciado por meio do Acórdão 9.405/2015-TCU-2ª Câmara,
posteriormente retificado no Acórdão 674/2016 - TCU - 2ª Câmara
Apreciado por meio do Acórdão 1.444/2016-TCU-2ª Câmara

Processo de
Apreciado no Acórdão 11.204/2016-TCU-2ª Câmara, em
exercício seguida retificado por meio do Acórdão 13.482/2016 - TCU - 2ª
Câmara

Fonte: elaboração própria.
25. O TC 041.915/2012-7 tem como objeto a prestação de contas da SEP/PR para o exercício de 2011,
no âmbito do qual consta o Acórdão 70/2014-TCU-2ª Câmara, Relator Aroldo Cedraz, que deliberou pela
regularidade com ressalva das contas dos responsáveis desses autos.
26. Já o TC 021.785/2013-9 cuida da prestação de contas da SEP/PR para o exercício de 2012. Assim
como na prestação de contas do exercício anterior, a decisão de mérito interpôs ressalvas às contas dos
responsáveis arrolados. Além disso, a deliberação determinou à referida Pasta que instaurasse procedimento
administrativo com vistas a apurar indícios de irregularidades no Termo de Cooperação 1/2012, firmado entre a
SEP/PR e a Universidade Federal do Rio de Janeiro.
27. Quanto ao TC 019.501/2014-5, referente à prestação de contas do exercício de 2013, o Acórdão
1.444/2016-TCU-2ª Câmara, Relatora Ana Arraes, deliberou pela regularidade das contas de Antonio Henrique
Pinheiro Silveira e Eduardo Xavier e pela ressalva nas contas de José Leônidas de Menezes Cristino, Mário
Lima Júnior, Fernando Victor Castanheira de Carvalho e Rogério de Abreu Menescal, em razão da baixa
execução orçamentária e financeira no exercício de 2013, acarretando baixo cumprimento das metas previstas.
Ademais, a Deliberação também recomendou ao Controle Interno que realizasse análise detalhada da situação
das transferências voluntárias.
28. No âmbito do TC 031.022/2015-4, Prestação de Contas Ordinárias referente ao exercício de 2014,
foram julgadas regulares com ressalva as contas dos responsáveis Américo Leite de Almeida, Antonio Henrique
Pinheiro Silveira, Eduardo Xavier, Guilherme Penin Santos de Lima, Rogério de Abreu Menescal e Tiago de
Barros Correia. De outro modo, foram julgadas regulares as contas de Cesar Augusto Rabello Borges, Wilson
do Egito Coelho Filho, Alber Furtado de Vasconcelos Neto, Fabio Lavor Teixeira, Martinho Candido Velloso
dos Santos e Diogo Piloni e Silva.
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29. O Acórdão 11.204/2016-TCU-2ª Câmara (exercício de 2014), Relatora Ana Arraes, determinou ao
MTPA que: (i) providenciasse as análises técnicas e financeiras das prestações de contas expiradas de todos os
acordos (convênios, termos de cooperação etc.), em conformidade com o Decreto 6.170/2007, e informasse, no
prazo de 120 dias, o resultado das referidas análises, o atendimento ou não das recomendações previstas no
relatório de auditoria de contas de 2014 e as medidas necessárias para regularização das transferências; e (ii)
apresentasse ao Tribunal, no prazo de 120 dias, documentação que comprovasse o cumprimento da
determinação do subitem 1.6.1 do Acórdão 1.621/2014-TCU-2ª Câmara, Relator Aroldo Cedraz.
30. O referido decisum também deu ciência ao MTPA das seguintes irregularidades, anteriormente
detectadas, visando à adoção de medidas internas com vistas à sua prevenção: (i) ausência de análise jurídica e
dos valores previstos nas transferências, quando houve modificação de plano de trabalho de instrumentos de
repasses voluntários, identificada no Termo de Cooperação 2/2012, celebrado com a Universidade de Brasília; e
(ii) participação de empregados terceirizados no acompanhamento e na análise técnica e financeira das
prestações de contas apresentadas em virtude de convênios, ajustes ou instrumentos congêneres em afronta ao
art. 1º, § 2º, do Decreto 2.271/1997.
31. Aponta-se também o TC 003.947/2016-5, que diz respeito a denúncia sobre terceirização irregular
de postos de trabalho na Secretaria de Portos. O tema afeto à realização de atividades típicas de servidores
efetivos do quadro de pessoal por terceirizados é recorrente na SEP/PR. Nesta instrução serão tratados tais
aspectos, haja vista constatação da Ciset/PR relacionada a falhas na celebração e na execução do Contrato
Emergencial 33/2015, para a prestação de serviços continuados de secretariado e de apoio técnico
administrativo (Constatação 2.2.2 – peça 5, p. 64-87). Ademais, em 1º/11/2016, data posterior ao encerramento
do exercício cujas contas são apuradas neste trabalho, foi prolatado o Acórdão 2.809/2016-TCU-Plenário
(Relator Walton Alencar), concedendo prazo para que a SEP/PR, em conjunto com o Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e a Casa Civil da Presidência da República, elaborassem cronograma
de substituição de todo o pessoal irregularmente terceirizado, mediante a formação de quadro próprio e
suficiente de pessoal para a SEP/PR. A presente instrução, embora não guarde relação direta com o citado
decisum, também aborda a necessidade de formação de quadro de pessoal suficiente para o órgão. Desse modo,
as questões tratadas especificamente no TC 003.947/2016-5 não influenciam o mérito das contas de 2015 dos
responsáveis pela SEP/PR.
32. Cabe por fim destacar que não há outros processos conexos capazes de influenciar o mérito das
contas aqui tratadas.
IV. Avaliação do planejamento de ação e dos resultados quantitativos e qualitativos da gestão
33. O item 3 do Relatório de Gestão de 2015 (peça 1, p. 35-47) apresenta informações quanto ao
planejamento e aos resultados alcançados pela SEP/PR. Nesse tópico, a Secretaria de Portos aduz suas
competências legais, tais como assessorar direta e imediatamente a Presidência da República na formulação de
políticas e diretrizes para o desenvolvimento e o fomento do setor de portos e, especialmente, promover a
execução e a avaliação de projetos de apoio ao desenvolvimento das suas infraestruturas e superestruturas.
34. No que tange à Ciset/PR, dando continuidade ao trabalho realizado em 2014, seu Relatório de
Auditoria Anual de Gestão (peça 5, p. 3-6) apresenta análise quanto ao desempenho qualitativo e quantitativo
das ações constantes da lei orçamentária e ao alcance dos objetivos estabelecidos no Plano Plurianual, além de
tratar da implementação do planejamento estratégico da SEP/PR. Mais uma vez houve avaliação dos programas
temáticos 2073 – Transporte Hidroviário e 2074 – Transporte Marítimo, bem como do Programa 0909 –
Operações Especiais: Outros Encargos Especiais, que contempla as ações de aumento de participação do capital
da União em companhias docas.
35. A seguir são apresentadas as principais atividades realizadas pela Secretaria de Portos durante o
exercício de 2015, bem como a análise geral do controle interno sobre os programas de responsabilidade da
unidade jurisdicionada.
IV.1 Planejamento Estratégico
36. O plano estratégico da Secretaria de Portos para o biênio 2014/2015 foi elaborado em parceria com
a Escola Nacional de Administração Pública (Enap), ao custo de R$ 115.920,00. Com a visão de futuro de um
sistema portuário nacional eficiente e sustentável, o plano indicava como missão da unidade jurisdicionada
promover o fomento e o desenvolvimento sustentável do setor portuário, em benefício da sociedade brasileira.
37. Consoante o Relatório de Auditoria Anual de Contas do exercício de 2014 (peça 4 do
TC 031.022/2015-4), o aludido plano estratégico possuía oito objetivos e treze indicadores, dispostos na tabela a
seguir:

1419
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Tabela 4 – Objetivos e indicadores previstos no planejamento estratégico da extinta SEP/PR
Objetivo
Indicador
1. Movimentação total de cargas nos Portos Organizados e
1. Ampliar a oferta portuária
TUP’s (terminal de uso privado)
2. Formular políticas portuárias
sustentáveis que levem em conta o
planejamento logístico integrado do país
3. Desenvolver e ampliar a
infraestrutura e superestrutura nas
instalações portuárias
2. Taxa de revisão do PNLP (plano nacional de logística
portuária)
4. Aprimorar o planejamento, a
3. Número de Planos Mestres elaborados/revisados
gestão e a operação do setor portuário
4. Média do nível de atingimento das metas dos
compromissos de resultados pactuados entre a SEP/PR e as
Companhias Docas
5. Número de novos contratos de arrendamento assinados
5.
Efetivar
autorizações,
6. Número de autorizações assinadas
arrendamentos e concessões portuárias
7. Número de contratos de arrendamentos prorrogados
6. Promover a gestão ambiental
integrada
(meio-ambiente,
saúde,
8. Número de portos regularizados
segurança e capacitação) no setor
9. Taxa de licenças obtidas
portuário
10. Índice de redução de tempo médio de espera de
atracação
7. Fortalecer e ampliar a
11. Índice de atendimento do Programa Nacional de
infraestrutura portuária pública
Dragagem, no período
12. Índice de implantação do Plano Mestre
8. Definir normas e padrões para
obras e serviços de Infraestrutura
13. Taxa de publicação das normas e padrões
portuária pública
Fonte: Relatório de Auditoria Anual de Contas 2014 (TC 031.022/2015-4, peça 4, p. 8-9).
38. Em que pese a elaboração do plano, o Relatório de Auditoria de 2015 (peça 5, p. 6-7) descreve que
a unidade jurisdicionada não chegou a implementar seu planejamento estratégico, tampouco aferiu os objetivos
propostos. Afirmou-se também que, mais uma vez, a causa para isso teriam sido as mudanças no quadro do
órgão e a realização de outras atribuições, segundo informações colhidas junto ao Gestor.
IV.2 Desempenho quantitativo e qualitativo das ações da LOA
39. O escopo ajustado entre a Ciset/PR e o TCU, no ano de 2014, considerou, para a avaliação daquela
gestão, apenas a avaliação dos programas temáticos da área portuária: Programa 2073 – Transporte Hidroviário
e Programa 2074 – Transporte Marítimo. Todavia, a equipe de auditoria do controle interno também entendeu
pertinente a avaliação do Programa 0909 – Operações Especiais: Outros Encargos Especiais, uma vez que nele
estão contempladas as ações de aumento de participação da União nos capitais das sete companhias docas
vinculadas à SEP/PR, inclusive com ações relacionadas ao desenvolvimento do Programa Portos Eficientes.
Desse modo, no que tange à gestão de 2015, os mesmos três programas fizeram parte da auditoria empreendida
pela Ciset/PR.
40. Sob a perspectiva quantitativa, extrai-se do Relatório de Auditoria Anual de Contas 3/2016 (peça 5,
p. 42) que a execução média dos mencionados programas foi de 17% ante aos 8,9% relativos a 2014. Entretanto,
a execução média de 17%, que mesmo superior à de 2014 ainda representa baixo desempenho orçamentário do
órgão, só foi alcançada graças à execução de 36,5% do programa 0909 (aumento de participação da União nas
companhias docas). Se fossem considerados somente os programas de transporte hidroviário e marítimo, o
número seria bem menor, já que não houve execução de nenhuma ação do programa finalístico 2073, ao passo
que para o programa 2074 a média de execução foi de apenas 3,6%.
41. Conforme já havia sido observado em relação à execução orçamentária de 2014, em 2015 o baixo
desempenho orçamentário dos três programas teve por base fragilidades em participações de outros órgãos,
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entidades e instituições. Adicionalmente, manteve-se a dependência de produtos e serviços de parceiros externos
para o início da execução de ações orçamentárias, reflexo das características quantitativas e qualitativas da força
de trabalho e do número e da complexidade das atribuições legais a serem desenvolvidas pela SEP/PR.
42. Em 2014, outra causa para o baixo desempenho orçamentário teria sido a rotatividade de gestores
na SEP/PR. Naquele exercício, ao todo oito gestores estiveram à frente da Secretaria Executiva e das duas
secretarias finalísticas: a Secretaria de Políticas Portuárias e a Secretaria de Infraestrutura Portuária. Em 2015,
foram cinco gestores no total, conforme informações do rol de responsáveis à peça 2. Apesar de ter havido
menor rotatividade de gestores em 2015, o número ainda é elevado, dando causa a atrasos da SEP/PR na
avaliação de projetos e produtos apresentados por parceiros e na atualização de planos de trabalho que pautam
cooperações com universidades federais. Esses atrasos impactaram, como consequência, os repasses de recursos
da LOA a universidades e geraram postergação do início da execução de ações que dependiam desses produtos.
43. Ademais, em menor escala do que o observado em 2014, mas, ainda, carente de atenção da
SEP/PR, há a necessidade de remanejamento tempestivo de recursos orçamentários e financeiros entre as ações,
seja para priorizar aquelas com maiores probabilidades de serem executadas, seja como consequência da
limitação dos recursos públicos.
44. A Ciset/PR constatou ainda que recursos da Ação 8785, Programa 2074, foram dirigidos para fim
diverso de apoio a ações do PAC, que era o originalmente previsto.
45. Com vistas a melhorar o panorama descrito, a Ciset/PR entendeu pertinente a manutenção, no
plano de providências permanente da SEP/PR, das três recomendações decorrentes da avaliação da gestão de
2014 não implementadas, que visavam ao aprimoramento da gestão dos recursos orçamentários e financeiros,
principalmente ao buscar melhor coordenação com parceiros externos na execução das ações, e visar
distribuição mais eficiente dos recursos disponíveis. O tema será aprofundado no tópico VII - Avaliação da
execução orçamentária e financeira.
IV.3 Alcance dos objetivos estabelecidos no Plano Plurianual
46. Como anteriormente aventado, a Secretaria de Portos contou com os programas temáticos
“Transporte Marítimo” e “Transporte Hidroviário”, constantes do Plano Plurianual PPA 2012-2015, para o
desenvolvimento de políticas públicas destinadas ao setor portuário.
47. O Relatório de Gestão (peça 1) descreve que o “Transporte Hidroviário”, código 2073, visava à
ampliação da participação do modal aquaviário no transporte de cargas, com a redução dos custos logísticos e o
aumento da competitividade dos produtos no mercado externo (peça 1, p. 37). Caberia à Secretaria de Portos a
execução de ações a fim de desenvolver o transporte aquaviário de passageiros e cargas e a rede de instalações
portuárias de navegação interior.
48. Já o Programa “Transporte Marítimo”, código 2074, tinha por finalidade tornar o sistema portuário
marítimo e o transporte aquaviário brasileiros competitivos frente ao mercado internacional e sustentáveis
ambientalmente, por meio do aumento da capacidade de movimentação de cargas e passageiros nos portos, da
ampliação do transporte de cabotagem, da redução dos custos de movimentação portuária e da simplificação dos
procedimentos administrativos e fiscais de desembaraço de mercadorias.
49. Para o alcance dos seus objetivos estratégicos, a SEP/PR, em sua estrutura regimental, contava com
dois órgãos específicos singulares: a Secretaria de Infraestrutura Portuária (SIP) e a Secretaria de Políticas
Portuárias (SPP).
50. Consoante o Decreto 8.088/2013, a SIP tinha como funções precípuas: i) subsidiar a formulação de
diretrizes e de políticas para o desenvolvimento e para a gestão da infraestrutura portuária; ii) promover a
implementação de programas, ações e projetos de apoio ao desenvolvimento da infraestrutura portuária e dos
contratos e convênios de obras e serviços decorrentes, monitorando e avaliando sua execução; e iii) promover e
supervisionar a execução de obras e serviços de dragagem, de projetos de construção, ampliação, recuperação,
manutenção e operação da infraestrutura portuária.
51. Já a SPP visava: i) subsidiar a formulação e a implementação das políticas setoriais, do
planejamento estratégico do setor e dos planos e programas decorrentes; ii) coordenar atividades relativas a
outorgas e delegações para fins de exploração de infraestrutura e de prestação de serviços; iii) promover estudos
e pesquisas e implementar projetos para o desenvolvimento de soluções de inteligência logística portuária,
visando à eficiência das operações portuárias; e iv) desenvolver, integrar e manter sistemas de gerenciamento de
informações portuárias, com intuito de subsidiar a tomada de decisão pública, o acompanhamento e a avaliação
das ações e dos projetos desenvolvidos.
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52. Para o alcance das finalidades dos programas temáticos previstos no PPA 2012-2015, foi atribuída
à SEP/PR a responsabilidade pelos objetivos e metas retratados na tabela a seguir:
Tabela 5 – Objetivos e metas sob responsabilidade da SEP/PR em relação aos Programas 2073 e 2074
Objetivos
Metas
Transporte Hidroviário - 2073
0278 Desenvolver o
Adequar a infraestrutura do porto de Manaus.
transporte
aquaviário
de
Estruturar plano para a implantação, ampliação e
passageiros e misto (passageiros e modernização do transporte aquaviário de passageiros na Região
cargas) na Região Norte
Norte.
0798 - Desenvolver rede de
instalações
portuárias
de
navegação interior para transporte
Adequar 2 Instalações Portuárias Públicas.
de
carga
considerando
a
integração multimodal
Transporte Marítimo - 2074
0177 - Assegurar condições
Intervir em 17 portos marítimos brasileiros de forma a
adequadas de profundidade aos
assegurar condições adequadas de profundidade.
portos marítimos brasileiros
0183
Ampliar
a
Adequar instalações portuárias de acostagem, de proteção à
capacidade portuária, por meio da atracação e operação de navios, de movimentação e armazenagem de
adequação da infraestrutura e cargas, de circulação e das instalações gerais e de suprimento em 21
superestrutura
nos
portos portos organizados marítimos.
organizados marítimos brasileiros
0188
Promover
a
Implantar 6 terminais de passageiros em portos marítimos
melhoria da infraestrutura de organizados.
turismo marítimo de passageiros e
a integração porto-cidade por
meio da revitalização de áreas
portuárias
0198 - Aprimorar a gestão e
Implantação de Vessel Traffic Management Information
a operação da infraestrutura System – VTMIS em 6 portos.
portuária brasileira por meio do
Implantação do Programa Carga Inteligente – Portolog.
desenvolvimento de sistemas de
Implantar o modelo de Gestão Portuária por Resultados
inteligência logística e de (GPPR) nas 7 companhias docas vinculadas à Secretaria de Portos da
segurança portuária, e pela Presidência da República.
implantação do modelo de Gestão
Implantar o Sistema de Apoio ao Gerenciamento da
Portuária por Resultados (GPPR) Infraestrutura Portuária nas 7 companhias docas vinculadas à
nas entidades responsáveis pela Secretaria de Portos da Presidência da República.
administração
de
portos
Implantar o Sistema de Atendimento Portuário Unificado marítimos
Porto Sem Papel em 35 portos.
0232
Promover
a
regularização
ambiental
dos
portos organizados, adequando
Implantar o Programa Nacional de Regularização Ambiental
suas necessidades de operação,
Portuária (PRGAP) em 10 portos organizados marítimos.
manutenção e ampliação às
Implantar o Sistema de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e
normas ambientais e de saúde
Efluentes Líquidos em 22 portos organizados marítimos.
vigentes, de modo a assegurar a
operação legal e sustentável no
setor portuário.
0233 - Aprimorar a gestão e
Elaborar 3 estudos para simplificar procedimentos e reduzir o
a formulação de políticas para o custo de movimentação nos portos organizados marítimos no
setor portuário marítimo de forma transporte de mercadorias por cabotagem.
a contribuir com um planejamento
Elaborar o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento Portuário
logístico integrado para o país
(PDZ) para 34 Portos Organizados Marítimos.
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Elaborar o Plano Nacional de Logística Portuária (PNLP).
Conceder dois portos organizados marítimos.
Dotar de infraestrutura adequada as instalações portuárias do
0453
Ampliar
a Porto de Pecém (CE).
capacidade portuária por meio da
Elaborar 4 estudos e projetos para outorga de novos portos
reestruturação e da implantação organizados e terminais portuários marítimos.
de novos portos organizados
Elaborar as diretrizes de outorgas para os Portos Organizados
marítimos
Marítimos.
Implantar 2 novos portos organizados marítimos.
Realizar 159 arrendamentos em portos organizados marítimos.
Fonte: Relatório de Auditoria Anual de Contas 2015 (peça 5, p. 5-6).
53. Além desses, por meio do Programa 0909 – Operações Especiais: Outros Encargos Especiais, o
órgão realiza aporte de capital em sete companhias docas vinculadas, com o objetivo de realizar ações
orçamentárias destinadas ao desenvolvimento do setor.
54. Em que pese a extensão do rol de objetivos e metas, o Controle Interno ressaltou que, conforme as
informações registradas no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (Siop) pela própria Secretaria de
Portos, a unidade jurisdicionada alcançou apenas uma das dezoito metas estabelecidas nesses programas até o
final de 2015. Ainda assim, o alcance da meta do Objetivo 0188, Programa 2074, somente foi possível após a
exclusão da carteira do PAC da obra do píer em formato Y no Porto do Rio de Janeiro. A ineficácia do órgão
durante o exercício será mais detalhada no tópico VII. Avaliação da execução orçamentária e financeira.
55. Diante do observado, a Ciset/PR registrou mais uma vez a “Constatação 1.1.1 – Baixo desempenho
quantitativo e qualitativo das ações finalísticas – Reiteração” (peça 5, p. 42), expedindo recomendação:
Apresentar plano de ação que contemple medidas para mitigar as fragilidades estruturantes apontadas no
presente relatório (3/2016), bem como no Relatório de Auditoria Anual de Contas 2/2015, de forma a alcançar
os resultados quantitativos e qualitativos previstos para o setor portuário no próximo ciclo do Plano Plurianual e
nas respectivas leis orçamentárias.
V. Avaliação dos indicadores
56. Conforme adiantado no item IV.1 desta instrução, para acompanhar o atingimento dos oito
objetivos do plano estratégico da SEP/PR para o biênio 2014/2015, elaborado em parceria com a Enap, foram
previstos treze indicadores de gestão (vide tabela 3).
57. Todavia, de acordo com o Relatório de Auditoria da Ciset/PR (peça 5, p. 6), a avaliação desses
indicadores mostrou-se inviável no exercício de 2015, assim como já ocorrera no de 2014. Isso porque, como
mencionado anteriormente, a unidade jurisdicionada não implementou seu planejamento estratégico. Tal risco já
havia sido levantado no Relatório de Auditoria Anual de Contas 2/2015 (peça 4 do TC 031.022/2015-4),
referente à avaliação da gestão de 2014, e confirmou-se ante a inação da SEP/PR quanto ao tema em 2015.
58. Com efeito, o controle interno registrou novamente a “Constatação 1.3.1 - Não implementação dos
Indicadores de Desempenho da Gestão, previamente desenvolvidos conforme Termo de Execução
Descentralizada 1/2014 celebrado com a Enap, pelo montante de R$ 115.920,00 – Reiteração” (peça 5, p. 4951). Para essa irregularidade, a Ciset/PR apresentou as seguintes recomendações: i) reavaliar o planejamento
estratégico e respectivos indicadores já
elaborados em parceria com a Enap, consideradas as modificações realizadas por meio da
Medida Provisória 726/2016, posteriormente convertida na Lei 13.341/2016; e ii) implementar mecanismo de
controle gerencial e estratégico que promova o conhecimento e acompanhamento de atividades e projetos em
execução.
VI. Avaliação da estrutura de governança e de controles internos
59. A unidade jurisdicionada registra em seu Relatório de Gestão do exercício de 2015 (peça 1, p. 149)
que o órgão adota rotinas de controle interno, administrando sua operação nos sistemas estruturantes do
Governo Federal. Acrescenta que a gestão das transferências estaria devidamente identificada no Sistema de
Gestão de Convênios (Siconv) e no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi)
e que realiza os respectivos registros após a liberação de recursos e a prestação de contas da utilização dos
valores liberados. Ressalta ainda que realiza a fiscalização in loco das transferências aos convenentes.
60. A respeito do sistema de correição, o relatório descreveu que o órgão ainda não estava cadastrado
no Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD), sistema que objetiva armazenar e disponibilizar
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as informações sobre os procedimentos disciplinares instaurados nos órgãos, entidades, empresas públicas e
sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.
61. No que tange à gestão de riscos, a SEP/PR aduziu genericamente que o monitoramento e a
avaliação dos riscos seriam executados de maneira a obedecer aos aspectos legais e regulamentares, focando na
consecução das estratégias e no desempenho da instituição.
62. A Ciset/PR avaliou a qualidade e a suficiência dos controles internos relativos à gestão de pessoas e
de transferências (peça 5, p. 11 e 16) com base na metodologia “Controle Interno – Estrutura Integrada (Internal
Control – Integrated Framework)”, do Committee of Sponsoring Organizations (Coso).
63. Quanto ao sistema de controles internos na área de gestão de pessoas, a Ciset/PR apontou diversas
deficiências, como: não aferição dos indicadores propostos no planejamento estratégico; realização de
atribuições de servidores por empregados terceirizados; utilização de instrumento contratual para recrutamento
de pessoas específicas; remunerações de terceirizados em valores superiores aos vencimentos de servidores do
quadro próprio da organização; ausência de política institucional para identificação, tratamento e monitoramento
de risco; e carência de comunicação entre a área de gestão de pessoas e a administração interna, refletindo em
dificuldade de acesso a informações sobre levantamento da força de trabalho.
64. Por outro lado, o relatório elaborado pela Ciset/PR também aponta aspectos positivos. Verificou-se
que a SEP/PR realiza atividades ou adota providências com objetivo de reduzir riscos, como, por exemplo: i)
elaborar mensalmente planilhas contendo informações sobre as despesas com pessoal (por cargos e por funções)
e solicitar justificativas caso sejam verificadas variações; ii) utilizar os sistemas governamentais Siape, Siafi,
Siop e Sistema de Apreciação e Registro dos Atos de Admissão e Concessões (Sisac/TCU), realizando rotinas
exigidas aos órgãos da administração pública; e iii) cadastrar, no Sistema de Pessoal da Presidência da
República (PES), os recursos humanos que ingressam no órgão, para controle das informações funcionais,
controle e comunicação de férias aos órgãos de origem e ressarcimento de remuneração dos requisitados a
outros órgãos.
65. Todavia, pontua a Ciset/PR, em função de não existirem objetivos estratégicos ou
operacionais estabelecidos para a gestão de pessoas no âmbito da SEP/PR e, consequentemente, de não
estarem identificados os riscos que impactam seu alcance, não seria possível avaliar se as atividades de controle
implementadas são adequadas ou suficientes para mitigar os riscos existentes.
66. Assim, de modo geral, na visão da Ciset/PR, o sistema de controles internos da SEP/PR na área de
gestão de pessoas estaria fragilizado, o que contribuiria para a continuidade dos problemas referentes à
insuficiência e à inadequação da força de trabalho do órgão, além de propiciar situações de inconformidade e
impacto no desempenho qualitativo e quantitativo (ações LOA) e, consequentemente, no alcance dos objetivos
estabelecidos no PPA para os Programas Temáticos da área portuária.
67. Quanto aos controles internos afetos à gestão de transferências (peça 5, p. 16), a Ciset/PR
identificou que não há uniformidade na forma de atuação das duas secretarias finalísticas e nem na própria
Coordenação-Geral de Convênios. Questionada sobre a existência e emprego de controles internos, essa última
teria respondido que tais aspectos não seriam de sua competência, o que contraria as atribuições conferidas ao
departamento pelo Regimento Interno da SEP/PR.
68. Por sua vez, uma das secretarias finalísticas informou adotar visitações in loco, acompanhamento
constante da execução das cooperações e emprego de checklists para atividades de rotina na gestão das
transferências.
69. Em que pesem as fragilidades com relação à estrutura de governança e de controles internos da
SEP/PR, a Ciset/PR não apresentou recomendações em seu Relatório de Auditoria Anual de Contas. Tendo em
conta a extinção da SEP/PR, a análise desse item torna-se prejudicada e, desse modo, não se considera
encaminhamento de proposta referente ao quesito em estudo.
VII. Avaliação da execução orçamentária e financeira
70. Os resultados orçamentários, físicos e financeiros alcançados pela SEP/PR são descritos em seu
Relatório de Gestão por meio dos itens 3.3 – Desempenho Orçamentário (peça 1, p. 47-137) e 3.4 –
Desempenho Operacional (peça 1, p. 137-148).
71. A Secretaria de Portos destacou a edição de normativos para acompanhamento das ações, como a
Portaria 76/2015, que instituiu o regulamento de gestão e fiscalização da execução dos contratos de obras e
serviços de engenharia, e a Portaria 39/2015, que estabelece as diretrizes e procedimentos para o monitoramento
dos empreendimentos realizados com recursos de participação da União no capital das companhias docas
federais.
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72. O órgão também registrou que dos R$ 761,59 milhões de recursos orçamentários previstos para
2015, houve corte de R$ 283,1 milhões. Com isso, a unidade jurisdicionada informa que deu prioridade à
conclusão de investimentos iniciados em detrimento de empreendimentos que não tinham sido iniciados (peça 1,
p. 26).
73. O relatório de gestão descreve diversos eventos que prejudicaram o desenvolvimento das obras do
programa 2073, tais como: i) não inclusão de alguns empreendimentos no PAC; ii) problemas administrativos
dos convenentes; iii) inexistência de estudos necessários para desenvolvimento de projetos de alguns portos; iv)
indefinição quanto à participação de investimento público no empreendimento; e v) atraso na condução de
processos licitatórios (peça 1, p. 137).
74. Quanto ao programa de transporte marítimo (2074), o relatório de gestão apresenta lista extensa de
fatores que prejudicaram o andamento das ações, com destaque para a complexidade do processo de elaboração
dos estudos de viabilidade para as licitações de arrendamentos portuários, e a morosidade para análise, pelo
TCU, dos estudos, minutas de editais e contratos que serviriam de base para as licitações.
75. Em consonância com o escopo ajustado com esta unidade técnica, a Ciset/PR procedeu à avaliação
dos programas/ações de governo sob responsabilidade da Secretaria de Portos, tendo concluído, assim como nos
períodos anteriores, pela performance insuficiente da unidade jurisdicionada. O reincidente baixo desempenho
das ações finalísticas foi registrado na Constatação 1.1.1 do relatório do controle interno (peça 5, p. 42-47).
76. A tabela a seguir exibe as dotações de cada programa e o percentual de execução (valor
liquidado/valor autorizado) que quantificam a baixa atividade da unidade jurisdicionada durante o exercício de
2015.
Tabela 6 – Consolidação das execuções das ações de 2015 dos Programas 2073, 2074 e 0909.
Programa
Crédito
Crédito
Porcentagem
autorizado (R$)
liquidado (R$)
de crédito liquidado
em
relação
ao
autorizado
2073
18.620.000,00
0%
2074
398.027.410,00
14.217.284,14
3,6%
0909
290.993.031,00
106.163.114.65
36,5%
Total
707.640.441,00
120.380.398,79
17,0%
Fonte: Relatório de Auditoria Anual de Contas (peça 5, p. 42).
77. O Controle Interno registrou que a execução média em 2015 de 17% representava avanço em
relação aos 8,94% relativos a 2014. A Ciset/PR destacou ainda que o baixo desempenho orçamentário dos três
programas teve por base fragilidades na gestão orçamentária, com atrasos no contingenciamento e
redirecionamento de orçamento a outras ações que ainda pudessem ser realizadas; fragilidade na gestão de
transferências voluntárias, com atrasos na análise de produtos e repasse de recursos; e inadequação quantitativa
e qualitativa do quadro de pessoal. De modo geral, manteve-se a dependência de produtos e serviços de
parceiros externos para o início e o desenvolvimento de ações orçamentárias.
78. A Ciset/PR também pontuou que a rotatividade de gestores em 2015, embora tenha sido menor que
no ano anterior, deu causa aos citados atrasos na avaliação de projetos e produtos apresentados por parceiros e
na atualização de planos de trabalho de cooperações com universidades federais. De acordo com o Controle
Interno, esses atrasos impactaram, como consequência, os repasses de recursos da LOA a universidades e
tendem a gerar postergação no início de ações que dependem desses produtos.
79. Em extrato, a Ciset/PR observou falhas relacionadas a atrasos na execução decorrentes de
dependência parcial ou total de Unidades da Federação, autoridades portuárias, empresas contratadas ou
decisões judiciais (29 ocorrências), falhas de contingenciamento/movimentação de créditos (21 ocorrências),
insuficiência de recursos orçamentários na LOA/2015 (13 ocorrências), atrasos na entrega de produtos objeto de
descentralizações a universidades federais (9 ocorrências), execução por restos a pagar de exercícios anteriores
(9 ocorrências).
80. Tendo em vista a reincidência da maioria das falhas detectadas, salienta-se que, após a realização
da Auditoria Anual de Contas de 2014, e a fim de acompanhar a evolução da gestão dos recursos orçamentários
e financeiros, a Ciset/PR formulou quatro recomendações à SEP/PR. No âmbito da auditoria das contas de 2015,
o controle interno entendeu que a SEP/PR não adotou providências para a implementação de três das
recomendações, que visavam melhorar a coordenação com parceiros externos na execução das ações e, como
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consequência, distribuir de forma mais eficiente os recursos disponíveis. Por ainda se mostrarem pertinentes,
elas foram mantidas no plano de providências permanente da SEP/PR. São elas:
Recomendação 1: Institua rotina formal de monitoramento que identifique tempestivamente os principais
fatores que impactaram, ou podem impactar, a execução de cada ação orçamentária dos Programas 2074, 2073 e
0909, contendo o registro sintético de informações atualizadas sobre: i) o desenvolvimento de produtos de
transferências voluntárias realizadas e serviços contratados que tenham relação com as ações orçamentárias; ii)
as tratativas com órgãos, entidades e instituições que tenham ou terão participação, direta ou indireta, em
produtos ou serviços necessários para as execuções de ações orçamentárias;
Recomendação 2: Utilizar os resultados do monitoramento anteriormente sugerido para otimizar a
utilização/contingenciamento dos recursos orçamentários e articular atuação formal em pontos críticos que
podem prejudicar, ou já estejam prejudicando, o desempenho quantitativo ou qualitativo da Unidade;
Recomendação 3: Quando da elaboração do planejamento orçamentário dos Programas 2074, 2073 e
0909, considerar formalmente os resultados dos últimos monitoramentos realizados.
81. Conforme será explorado em tópicos subsequentes, as falhas na gestão de transferências e na
gestão de pessoas têm relação direta com o recorrente baixo desempenho orçamentário. A reiterada necessidade
de aprimoramento da gestão das transferências voluntárias por causa de atrasos da própria SEP/PR na análise de
produtos e de repasse dos recursos, bem como a necessidade de aprimoramento quantitativo e qualitativo da
força de trabalho do órgão, a fim de possibilitar melhor atendimento às atribuições legais impostas, somadas à
inadequada gestão de contratos de serviços terceirizados de apoio administrativo e secretariado, apresentam
relação de causa e efeito com os baixos resultados apresentados pela SEP/PR para o período de 2012 a 2015.
82. Em linha com o exposto, a Ciset/PR expediu nova recomendação à SEP/PR para que apresente
plano de ação que contemple medidas para mitigar as fragilidades estruturantes apontadas nos relatórios de
auditoria das contas de 2014 e 2015, de forma a alcançar os resultados quantitativos e qualitativos previstos para
o setor portuário no próximo ciclo do Plano Plurianual e nas respectivas leis orçamentárias.
83. Sem embargos, com a extinção do órgão, as recomendações da Ciset/PR podem ser retransmitidas
ao Ministério de Transportes, Portos e Aviação Civil, que absorveu os objetivos e as ações orçamentárias.
84. O Relatório de Auditoria Anual de Contas (peça 5) e o Certificado de Auditoria (peça 6), apesar de
registrarem a relevância da constatação, não identificaram nexo de causalidade com atos de gestão de agentes do
rol de responsáveis. Entretanto, consideram-se necessárias as ponderações que se seguem.
85. Embora a performance do órgão possa ter sido prejudicada por fatores externos, o caráter
generalizado e frequente dos insucessos na concretização de suas metas físicas ao longo dos exercícios indica
fragilidades de gestão.
86. O nexo de causalidade, em se tratando de condutas omissivas, possui natureza eminentemente
normativa, ou seja, há infração ao dever de agir previsto em norma. No presente exame, o Decreto 8.088/2013
estabelecia as competências para os ocupantes de cargo de direção da Secretaria de Portos à época. Atualmente,
o normativo encontra-se revogado pelo Decreto 9.000/2017.
87. O art. 7º do Anexo I do Decreto 8.088/2013 trazia as competências da Secretaria de Infraestrutura
Portuária, que, entre outras atribuições, deveria promover a implementação de programas, ações e projetos de
apoio ao desenvolvimento da infraestrutura portuária e dos contratos e convênios de obras e serviços
decorrentes, monitorando e avaliando sua execução, e promover e supervisionar a execução de obras e serviços
de dragagem, de projetos de construção, ampliação, recuperação, manutenção e operação da infraestrutura
portuária.
88. Já a Secretaria de Políticas Portuárias possuía suas competências definidas no art. 12 do anexo ao
normativo, entre elas: subsidiar a formulação e a implementação das políticas setoriais, do planejamento
estratégico do setor e dos planos e programas decorrentes, e monitorar e avaliar sua execução; coordenar as
atividades relativas a outorgas e delegações para fins de exploração de infraestrutura e de prestação de serviços
em consonância com o Plano Geral de Outorgas; promover estudos e pesquisas e implementar projetos para o
desenvolvimento de soluções de inteligência logística portuária, visando à eficiência das operações portuárias; e
coordenar as ações de responsabilidade social e de gestão ambiental, objetivando o desenvolvimento sustentável
no setor portuário.
89. Quanto à competência do Secretário Executivo, o normativo atribuía a tarefa de supervisionar e
coordenar as atividades relacionadas aos sistemas federais de planejamento e orçamento, de recursos humanos,
de serviços gerais, de administração financeira e contabilidade, de administração de recursos de informação e
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informática, de documentação e arquivo e de organização e inovação institucional no âmbito da Secretaria de
Portos da Presidência da República.
90. Considerando o normativo vigente à época, o titular da Secretaria de Políticas Portuárias, Sr. Fábio
Lavor Teixeira, que ocupou a função durante todo o exercício de 2015, não logrou sucesso no desempenho de
suas atividades regimentais, o que resultou em baixa performance operacional da unidade jurisdicionada. Assim,
serão propostas ressalvas no julgamento de suas contas, sendo uma delas a deficiência em tela.
91. Quanto à Secretaria de Infraestrutura Portuária, a função foi ocupada pelo Sr. Américo Leite de
Almeida (1/1/2015 a 22/10/2015). Percebe-se que seus esforços não foram suficientes para o alcance dos
objetivos e metas da unidade jurisdicionada. Consequentemente, serão propostas ressalvas no julgamento de
suas contas.
92. O posto de Secretário de Infraestrutura Portuária esteve a cargo do Sr. Rodrigo Mendes de Mendes
entre 23/10/2015 e 31/12/2015. Tendo em vista a sucessão de constatações quanto à deficiência de desempenho
nos últimos anos, a dificuldade de implementação de medidas céleres para a mitigação do problema, bem como
o tempo necessário para adaptação às novas funções, entende-se que o Sr. Rodrigo não pode ser considerado
diretamente responsável pelas deficiências de desempenho no período avaliado. Por essa razão, não serão
propostas ressalvas em suas contas.
93. Vale relembrar que o baixo desempenho operacional foi apontado quando do exame das contas do
órgão nos exercícios de 2011 (TC 041.915/2012-7, peça 10, p. 26, § 172), 2012 (TC 021.785/2013-9, peça 24,
p. 30, § 174), 2013 (TC 019.501/2014-5, peça 10, p. 27, § 189) e 2014 (TC 031.022/2015-4, peça 20, p. 43, §
310).
94. Ao contrário dos exercícios anteriores, em 2014 e 2015 houve significativa rotatividade nos cargos
de Secretário Executivo e de Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Portos da Presidência da República.
Para o cargo de Ministro, o Sr. Antônio Henrique Pinheiro Silveira desempenhou as funções entre 30/10/2013 e
25/6/2014, o Sr. César Augusto Rabello Borges chefiou a pasta entre 26/6/2014 e 31/12/2014, o Sr. Edson
Edinho Coelho Araújo entre 1º/1/2015 e 1º/10/2015, enquanto o Sr. Helder Zahluth Barbalho exerceu a função
entre 2/10/2015 e 31/12/2015. Quanto ao cargo de Secretário Executivo, o Sr. Eduardo Xavier o ocupou entre
30/10/2013 e 27/6/2014, o Sr. Antônio Henrique Pinheiro Silveira assumiu as funções entre 28/6/2014 e
5/11/2014, o Sr. Guilherme Penin Santos de Lima exerceu entre 20/11/2014 e 13/10/2015 e, por fim, o Sr. Luiz
Otávio Oliveira Campos desempenhou as atividades entre 14/10/2015 e 31/12/2015.
95. É bastante provável que essa alternância de Ministros e Secretários Executivos possa ter
embaraçado de alguma forma a supervisão e a coordenação das ações prioritárias da unidade jurisdicionada.
Desse modo, considerando a teoria da reserva do possível, apesar da disponibilidade de recursos financeiros,
sugere-se que os últimos ocupantes desses cargos não dispuseram de tempo suficiente para corrigir as
imperfeições administrativas da unidade jurisdicionada. Nesse sentido, em razão da rotatividade dos cargos no
período, não serão incorporadas ressalvas nas contas do dirigente máximo e do Secretário Executivo que
ocuparam os postos no final do exercício quanto ao baixo desempenho operacional da unidade jurisdicionada.
No entanto, o Sr. Guilherme Penin Santos de Lima exerceu a função de Secretário Executivo entre 1/1/2015 e
13/10/2015, tempo suficiente para que pudesse empreender maiores esforços no sentido do alcance dos
objetivos da SEP/PR. Assim, será proposta a incorporação de ressalva em suas contas pelo baixo desempenho
operacional na condução dos programas temáticos previstos no PPA 2012-2015.
96. Em relação aos ocupantes dos cargos de Secretário de Políticas Portuárias e de Secretário de
Infraestrutura Portuária, conforme exposto nesta instrução, opina-se pela regularidade das contas com a ressalva
do baixo desempenho operacional na condução dos programas temáticos previstos no PPA 2012-2015.
97. Pelo exposto, considera-se oportuno incorporar tal inadimplemento às ressalvas no julgamento das
contas do Sr. Guilherme Penin Santos de Lima, no posto de Secretário Executivo, Fábio Lavor Teixeira, na
condição de Secretário de Políticas Portuárias, e Américo Leite de Almeida, na função de Secretário de
Infraestrutura Portuária, com base nos artigos 1º, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, todos da Lei
8.443/1992, conforme matriz anexa a esta instrução.
VIII. Avaliação da gestão das transferências
98. Quanto ao tema título deste tópico, o relatório de gestão (peça 1) destaca que não houve prestação
de contas inadimplente em 2015, embora existissem convênios com prestação de contas em atraso.
99. A SEP/PR ressalta que as prestações são analisadas dentro dos prazos e que o quadro de pessoal se
mostra suficiente para o trabalho. Além disso, a unidade jurisdicionada aduz que a aplicação dos recursos resulta
na prestação de serviços públicos adequados aos usuários portuários (peça 1, p. 130).
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100. O Quadro LX – Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes transferidos nos últimos três
exercícios (peça 1, p. 128) apresenta informações sobre a quantidade de instrumentos celebrados e os montantes
repassados. Segundo a tabela, em 2015 foram celebrados três termos de cooperação e um convênio, e houve
repasse geral de R$ 104,7 milhões.
101. Com relação ao exame das prestações de contas, o Quadro LXII (peça 1, p. 128) aponta a prestação
de uma única conta referente a convênio no ano 2015 e que ela ainda não tinha sido analisada. Por sua vez,
demonstrando o perfil dos atrasos na análise das contas prestadas por recebedores de recursos, o Quadro LXIII
denota 25 instrumentos com atraso superior a 120 dias, dois entre 91 e 120 dias e um entre 31 e 60 dias (peça 1,
p. 129).
102. O controle interno realizou avaliação detalhada da situação das transferências voluntárias, em
atendimento ao comando do item 9.3 do Acórdão 1.444/2016-TCU-2ª Câmara, Relatora Ana Arraes, e ao
escopo ajustado com a SeinfraPortoFerrovia. Foram analisados os mesmos aspectos que pautaram a análise da
gestão de 2014, a saber: i) a atuação da unidade nas fases de concessão, fiscalização e análise de prestação de
contas; ii) a estrutura de pessoal e tecnológica para realizar a gestão das transferências; iii) a qualidade e a
suficiência dos controles internos relacionados à gestão das transferências; e iv) a relação dos resultados da
análise com eventuais fragilidades na execução da LOA e o alcance dos objetivos no PPA para os programas
temáticos da área portuária.
103. Em 2015, a SEP/PR realizou cinco transferências voluntárias, sendo quatro termos de execução
descentralizada e um convênio (peça 5, p. 12-13). A fim de verificar os trâmites legais da fase de celebração de
transferência voluntária, o controle interno analisou os autos de duas transferências. Não foram encontradas
falhas ou impropriedades na de número 685300 – Termo de Execução Descentralizada 3/2015, firmado com a
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) para a realização de contabilidade regulatória para
serviços de praticagem, no valor de R$ 896.401,73.
104. De modo diverso, quanto à transferência 683918 – Termo de Execução Descentralizada 1/2015,
pactuado com a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) para a revisão de planos portuários e suporte na
implantação de VTMIS e do Portolog, no valor de R$ 29.872.640,00, foi identificada a celebração sem
especificação de quantidade e características dos portos a serem atendidos, bem como a sobreposição de uma
das atividades com outra anteriormente prevista na transferência 299337, celebrada com a mesma universidade.
Os detalhes dessa ocorrência encontram-se na Constatação 3.1.3 da Ciset/PR (peça 5, p. 138-141).
105. Com relação a ações de fiscalização das transferências por parte da SEP/PR, das 24 vigentes no ano
de 2015, nove poderiam requerer alguma atuação no local, como no caso de obras. As demais, por estarem
ligadas ao desenvolvimento de estudos, em regra não demandavam fiscalização in loco. Todavia, a SEP/PR não
demonstrou ter feito nenhuma fiscalização in loco no período, ao contrário de 2014, quando realizou cinco
fiscalizações envolvendo obras.
106. No que tange à estrutura tecnológica, a SEP/PR utiliza o Siafi e o Siconv, dois dos sistemas
estruturantes da Administração Federal, para gerir suas transferências voluntárias. Conforme será aprofundado
nos tópicos dedicados à análise das audiências de gestores da SEP/PR, ao final do exercício de 2015 foi
realizada aquisição de licenças do software Geconv para gerir transferências do órgão. Na análise dos autos do
processo foram identificadas diversas falhas e irregularidades quanto a essa contratação (Contrato 34/2015).
Também foi constatado que o referido sistema, ao não conter as informações das transferências registradas no
Siafi, não atendia à justificativa da contratação, já que a maior parte das transferências voluntárias celebradas
pela SEP/PR refere-se a cooperações com universidades federais, tipo de transferência registrada apenas no
Siafi.
107. Além disso, conforme exigência legal do parágrafo único do art. 18-B do Decreto 6.170/2007, os
procedimentos de liberação de recursos, acompanhamento e fiscalização, execução e prestação de contas de
convênios devem ser registrados diretamente no Siconv, mesmo que o órgão possua sistema próprio de gestão
desse tipo de transferência. Ou seja, a contratação da SEP/PR, além de se mostrar inviável ante o baixo
quantitativo de convênios a serem geridos, impõe ao órgão o registro de cada convênio tanto no Siconv quanto
no Geconv.
108. A Ciset/PR apontou em seu relatório de auditoria diversas deficiências na gestão de transferências
por parte da SEP/PR. Elas foram detalhadas nas Constatações 3.1.1 a 3.1.6 do Relatório de Auditoria Anual de
Contas da SEP/PR 2015 (peça 5, p. 131-147). Consideram-se pertinentes e suficientes as recomendações
expedidas pelo controle interno (peça 5, p. 134, 138, 141, 145 e 147).
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109. Por ser uma constatação reincidente e com reflexo nos demais problemas encontrados,
aprofundam-se aspectos concernentes à “Constatação 3.1.1 – Deficiência na gestão de transferências
voluntárias, com reincidente morosidade na análise técnica e financeira da prestação de contas em estoque e
com registros inadequados em sistemas” (peça 5, p. 131-134).
110. Foram avaliadas as rotinas de controle, cobrança e análise das prestações de contas de
transferências voluntárias com vigência expirada há mais de 180 dias, parâmetro que auxilia na identificação de
transferências com problemas na prestação de contas. Da análise, verificou-se
que tais rotinas, comparativamente ao exercício de 2014, continuavam inadequadas e que a atuação
da UPC se mostrava ineficiente, insuficiente e intempestiva. Observou-se, no Siafi, 27 transferências voluntárias
vencidas há mais de 180 dias, das quais dezesseis constavam como transferências “a aprovar”, no total de
R$ 716.991.651,19; três transferências “a comprovar”, no total de R$ 3.542.771,83; e duas como “a liberar”, no
montante de R$ 729.071,37. No Siconv, havia uma transferência de R$ 48.832,83 como “a aprovar”, outras
cinco “a comprovar” no total de R$ 39.072.307,60 e cinco “a liberar” no valor de R$ 5.519.617,89.
111. A tabela a seguir, extraída do relatório de auditoria da Ciset/PR, expõe as principais falhas
detectadas.
Tabela 7 – Principais falhas detectadas nas transferências com vigência expirada há mais de 180 dias.
Tipo de falha na gestão
Número de
Percentagem de ocorrência da falha,
transferências
considerado o total de 27 transferências
em que a falha expiradas há mais de 180 dias
ocorre
Morosidade de análise técnica
8
29,6%
da prestação de contas
Morosidade
de
análise
12
44,4%
financeira da prestação de contas
Registro incorreto do valor “a
aprovar”, “a comprovar” ou “a liberar”
12
44,4%
no Siafi ou no Siconv
Fonte: Relatório de Auditoria Anual de Contas (peça 5, p. 131-132).
112. Em comparação com o ano de 2014, houve crescimento nas pendências de análise financeira e de
registros indevidos de transferências vencidas há mais de 180 dias. De modo geral, a Ciset/PR pontua que a
morosidade na cobrança de prestações de contas e na análise das prestações de contas de transferências vencidas
mais recentemente colabora para o aumento do estoque de prestações de contas a analisar. Também destaca que
a demora no início da análise da prestação de contas dificulta o trabalho, pois pode haver modificação de
lotação de servidores e empregados públicos que acompanharam a cooperação e porque, conforme o tempo
passa, mais dificultosa é a juntada de documentação, pela convenente, sobre o objeto da cooperação (peça 5, p.
15).
113. Em relação a duas transferências (634037 e 655120), havia a necessidade de atuação tempestiva da
SEP/PR nas tratativas e nas análises das informações e documentos apresentados pela mesma convenente, de
maneira a propiciar solução das pendências e fornecer subsídios ao TCU (Acórdão 550/2016-TCU-Plenário,
Relator Vital do Rêgo). A situação das duas transferências é monitorada por meio de recomendação do plano de
providências permanente da SEP/PR.
114. No relatório de 2015 foram produzidas cinco recomendações em relação à deficiência na gestão das
transferências voluntárias (peça 5, p. 134). Elas não abrangem todas as falhas detectadas, de modo a se evitarem
redundâncias, visto que boa parte das pendências citadas já haviam sido abordadas por ao menos uma das vinte
recomendações feitas como consequência da avaliação da gestão de 2014 (peça 4, p. 63-64 do
TC 031.022/2015-4). Essas vinte recomendações são monitoradas pelo plano de providências permanente da
UPC. Três sugestões tratam de levantamento de pessoal necessário e de formulação de plano e de cronograma
para as análises técnica e financeira das prestações de contas das transferências voluntárias. As demais
recomendações, assim como ocorre com as cinco inéditas referentes ao exercício de 2015, versam sobre
problemas específicos, como a necessidade de ajustes no Siafi e no Siconv e, ainda, em planos de trabalho
constantes de termos de cooperação.
115. Em resposta à diligência feita por esta unidade técnica (peça 12), a SEP/PR apresentou informações
atualizadas (peça 19, p. 12-28) quanto ao atendimento de recomendações expedidas pelo controle interno (peça

1429
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

5, p. 134, 138, 141, 145 e 147) relacionadas às constatações 3.1.1 a 3.1.6 (peça 5, p. 131-146) do Relatório de
Auditoria Anual de Contas SEP/PR de 2015.
116. Comentam-se a seguir as ações informadas pela extinta SEP/PR, já sob a estrutura do Ministério
dos Transportes, Portos e Aviação Civil, quanto às recomendações para a melhoria da situação geral da gestão
de transferências e questões pontuais.
117. No que tange à constatação 3.1.1, o MTPA informou que foi criado grupo de trabalho, por meio da
Portaria 5/2017, Boletim Interno 4/2017, para a análise das Prestações de Contas das Transferências 655123
(Suape – Acesso Rodoferroviário) e 588697 (Suape – Dragagem e Infraestrutura). Pontuou que está em análise
proposta da SIP/SEP/PR no sentido da criação de grupo de trabalho para analisar prestações de contas
pendentes. A Consultoria Jurídica do Ministério manifestou-se favoravelmente, inserindo algumas sugestões. A
SNP/MTPA aduz que vem atuando para a consolidação da proposta, de modo a atender determinações do TCU.
Com relação à transferência 719253, cujo convênio expirou em abril de 2015, foi informado que a Companhia
Docas do Espírito Santo enviou, por meio do Siconv, documentação referente à prestação de contas.
118. Em seguida, tratando da constatação 3.1.2, envolvendo o Termo de Cooperação para
descentralização de crédito 9/2013, a SEP/PR alega que seu objeto teria sido devidamente executado, ao
contrário do apontado pela Ciset. Em sua visão, as modificações sofridas constituíram-se de meras adequações
nas atividades previstas no plano de trabalho original. Segundo a SEP/PR, foram substituídas as atividades
previstas para o Porto do Rio de Janeiro/RJ pelo Porto de Imbituba/SC e, analogamente, do Porto de
Salvador/BA pelo Porto de Aratu/BA. Também teria sido alterado o plano de trabalho, mais precisamente a
descrição das atividades 3.1 – Orçamento estimado, critérios de pagamento e cronograma físico-financeiro e 3.2
– Auxílio no processo de licitação, ambas da Fase 3 – Suporte à SEP/PR nos procedimentos licitatórios. A
SEP/MTPA discorreu detalhadamente sobre as ocorrências e, ao final, informou da devolução da quantia de
R$ 22.064,14, não utilizada na execução do objeto do ajuste. Em que pese o baixo valor restituído ante o
montante do Termo 9/2013 (R$ 3.169.745,00) e os itens suprimidos do plano original, não há elementos que
permitam o cálculo preciso de valores. Isso reforça a relevância das recomendações 1 e 2 da Ciset/PR (peça 5, p.
138), no sentido da obrigação de, nos instrumentos de transferência de recursos a serem firmados, haver
detalhamento da vinculação entre os valores a serem repassados às entidades e os produtos a serem
desenvolvidos por elas.
119. A respeito da constatação 3.1.3 – Sobreposição parcial entre objetos do Termo de Cooperação
9/2013 e do Termo de execução descentralizada 1/2015, a SEP/PR aduz que as alterações promovidas no Plano
de Trabalho, entre as quais está a supressão da “etapa 2.1.1 – apoio à SEP/PR no procedimento licitatório”, bem
como a inclusão da “atividade 2.3 – apoio à Secretaria de Portos no treinamento dos usuários do Portolog”,
teriam eliminado a sobreposição. Ademais, os valores repassados à Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC) seriam referentes somente às novas atividades pactuadas, o que atenderia às recomendações da Ciset.
120. Quanto à constatação 3.1.4 – Celebração de Termo de Execução descentralizada 1/2015 sem o
detalhamento do objeto, a SEP/PR pontua que foram apresentados pela UFSC orçamentos e justificativas que
abordam a supressão do desenvolvimento da atividade de apoio ao procedimento licitatório, a previsão do apoio
na análise de aderência do Projeto Básico do Edital de licitação para o Porto de Vitória, bem como a inclusão da
atividade 2.3 – apoio à SEP/PR no treinamento dos usuários do Portolog. Esses documentos detalhariam o
objeto e demonstrariam a ausência de impacto no orçamento inicial, apontando a equivalência entre as
supressões e as inclusões de atividades.
121. Adiante, verificou-se que a constatação 3.1.5 – Intempestividade na formalização de termo aditivo
ao Termo de Cooperação para Descentralização de Crédito 4/2013 foi saneada com a assinatura de aditivo em
8/9/2016. O fato foi informado pelo gestor na manifestação à versão preliminar do relatório de auditoria da
Ciset/PR.
122. Por fim, em relação à constatação 3.1.6 – Intempestividade na realização de ajustes no plano de
trabalho do Termo de Execução descentralizada 1/2015, a SEP/PR informa que a recomendação da Ciset/PR, no
sentido da formalização do ajuste no plano de trabalho, teria sido atendida com a celebração do 1º Termo
Aditivo ao Termo de Execução Descentralizada 1/2015, que teve por objeto alterar o cronograma físico, a
previsão orçamentária e o plano de trabalho (peça 19, p. 28).
123. Em que pese a deficiência na gestão das transferências voluntárias, consubstanciada na reincidente
morosidade nas análises técnica e financeira, nos registros inadequados em sistemas, na sobreposição e falta de
detalhamento de objetos, o Relatório de Auditoria Anual de Contas (peça 5) e a Matriz de Responsabilização
(peça 8) não indicaram responsáveis pelas irregularidades. Todavia, entende-se que as deficiências apontadas,
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por sua relevância, devem ser incorporadas às ressalvas nas contas dos gestores que ocuparam os cargos de
Secretário Executivo, Secretário de Infraestrutura Portuária e Secretário de Políticas Portuárias durante o
exercício de 2015, tendo como atenuante a apontada carência de pessoal.
124. Conforme observado no item VII desta instrução, extrai-se das competências previstas no Anexo I
do Decreto 8.088/2013 que esses gestores tinham responsabilidade de monitorar e acompanhar as análises dos
acordos realizados. Dessa forma, o nexo de causalidade consiste na conduta omissiva em relação ao dever de
agir previsto em norma, que resultou em morosidade (74%, conforme tabela 7) nas análises técnicas e
financeiras das prestações de contas.
125. Assim, será proposto incorporar essa deficiência às ressalvas no julgamento das contas do Sr. Fábio
Lavor Teixeira, que desempenhou a função de Secretário de Políticas Portuárias durante todo o exercício de
2015, pois não logrou sucesso no desempenho de suas atividades regimentais, o que resultou em deficiência na
gestão das transferências voluntárias da unidade jurisdicionada.
126. Quanto à Secretaria de Infraestrutura Portuária, verificou-se que o cargo foi ocupado pelo Sr.
Américo Leite de Almeida (1/1/2015 a 22/10/2015). Apesar de dispor de informações suficientes para
reconhecer os problemas existentes, observou-se que a gestão das transferências voluntárias foi deficiente no
período. Desse modo, será proposto incorporar essa falha às ressalvas no julgamento de suas contas.
127. O posto de Secretário de Infraestrutura Portuária esteve a cargo do Sr. Rodrigo Mendes de Mendes
entre 23/10/2015 e 31/12/2015. Tendo em vista a sucessão de constatações quanto à deficiência na gestão de
transferências, a dificuldade de implementação de medidas céleres para a mitigação do problema, bem como o
tempo necessário para adaptação às novas funções, entende-se que o Sr. Rodrigo não deve ser considerado
diretamente responsável pelas falhas no período avaliado. Assim, não serão propostas ressalvas em suas contas
por esse motivo.
128. Importante relembrar que, no exame do relatório do exercício de 2012, a Ciset/PR já havia
detectado impropriedades relacionadas com o tema, como as seguintes: fragilidades nos controles
administrativos relativos à gestão das transferências; não observância à necessária segregação de funções no
âmbito do controle dos termos por ela celebrados; insuficiência de servidores e de tecnologia para realizar as
atividades inerentes ao acompanhamento dos ajustes; insuficiência de pessoal e de estrutura para realizar as
prestações de contas das transferências voluntárias; e ocorrência de diversos convênios e transferências
voluntárias com sua vigência expirada acima de 180 dias e suas respectivas prestações de contas não
apresentadas e/ou não analisadas (peça 5, p. 50-52 do TC 021.785/2013-9).
129. Por conseguinte, o Secretário Executivo durante o exercício de 2012 recebeu ressalvas em suas
contas (Acórdão 9.405/2015-TCU- 2ª Câmara, Relatora Ana Arraes) devido a fragilidades nos controles
administrativos relativos à gestão das transferências voluntárias.
130. O cargo de Secretário Executivo foi ocupado pelo Sr. Guilherme Penin Santos de Lima entre
1º/1/2015 e 13/10/2015. Seria razoável esperar do Secretário atuação mais intensiva no controle da gestão das
transferências. Portanto, considerando o presente tópico, bem como outros itens descritos nesta instrução, opinase pela regularidade de suas contas com a ressalva da deficiência na gestão das transferências voluntárias.
131. Em que pese o Sr. Luiz Otávio Oliveira Campos ter assumido o cargo de Secretário Executivo
entre 14/10/2015 e 31/12/2015, entende-se que não deve ser responsabilizado especificamente pelas falhas na
gestão de transferências, tendo em vista a sucessão de constatações quanto ao problema e a necessidade de prazo
para implementação de medidas para sua mitigação.
132. Pelo exposto, com base nos artigos 1º, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, todos da Lei
8.443/1992, conforme matriz anexada a esta instrução, considera-se oportuno incorporar tal inadimplemento às
ressalvas no julgamento das contas do Sr. Guilherme Penin Santos de Lima, na condição de Secretário
Executivo, do Sr. Fabio Lavor Teixeira, como Secretário de Políticas Portuárias, e ainda do Sr. Américo Leite
de Almeida, como Secretário de Infraestrutura Portuária.
IX. Avaliação da gestão de pessoas e da terceirização de mão de obra
133. O Relatório de Gestão da SEP/PR descreve no item 7 (peça 1, p. 159-169), por meio de quadros e
indicadores, como ocorreu a gestão de pessoas no órgão em 2015.
134. Como destaque, a Secretaria de Portos informou sobre a composição do quadro próprio de
servidores, por intermédio de concurso público, que resultou no ingresso de 37 servidores até o final de 2015,
ante as 40 vagas autorizadas. As três faltantes seriam para o cargo de técnico em contabilidade, mas não houve
aprovados para tal cargo no concurso. Também foi informado pleito por mais vinte vagas junto ao Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). Em dezembro de 2015 a força de trabalho da unidade
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jurisdicionada alcançou 255 servidores, sendo que a área fim contava com aproximadamente 80% dos
profissionais. Segundo o relatório, estudos conduzidos pela própria Secretaria de Portos indicavam que o quadro
ideal seria composto de 210 servidores efetivos e 155 comissionados de Direção e Assessoramento Superior.
135. O “Quadro LXVII - Força de Trabalho da UPC - posição em 31/12/2015” do Relatório (peça 1, p.
159) registra que a Secretaria de Portos possuía 201 servidores de carreira, sendo 36 vinculados ao órgão, 48 em
exercício descentralizado e 105 requisitados de outros órgãos/esferas. A SEP/PR contava com um membro de
poder (o próprio Ministro Chefe da Secretaria) e 54 servidores sem vínculo com a Administração Pública. O
quadro indica ainda que 115 servidores (sendo 15 servidores de carreira vinculada ao órgão) ingressaram
durante o exercício e que 79 deixaram a SEP/PR em 2015.
136. O “Quadro LXVIII – Distribuição da lotação efetiva” (peça 1, p. 159) mostra que havia 58
servidores na área meio e 197 na área fim. Além disso, o quadro destaca que 99 servidores (anistiados e
reintegrados judicialmente) foram cedidos a outros órgãos.
137. O relatório informa também que a reintegração compulsória de servidores teria acarretado
incremento superficial no quadro de pessoal. Porém, de acordo com a Secretaria de Portos, grande parte desses
servidores estava afastada da administração pública havia mais de vinte anos, além de possuírem idade avançada
e residirem fora do Distrito Federal. Para a unidade jurisdicionada, a cessão da maior parte desses servidores a
outros órgãos públicos seria justificada em razão do elevado custo de remanejamento e capacitação.
138. Quanto à rotatividade média mensal (turnover), o relatório indica elevação do índice de 1,46%, em
2014, para 2,49% em 2015, em decorrência da substituição de duas autoridades ministeriais, em janeiro e em
setembro, oportunidades em que praticamente todo o staff dos gabinetes e secretarias teria sido substituído.
139. No “Quadro LXXV - Demonstrativo das despesas com pessoal” (peça 1, p. 165) observa-se
aumento dos gastos gerais com pessoal em 4,2% (R$ 29,72 milhões para R$ 30,97 milhões), com destaque para
o aumento nos gastos com servidores de carreira vinculados ao órgão, de R$ 177 mil em 2014 para R$ 2,2
milhões em 2015, devido à nomeação dos aprovados em concurso público. Também se pontua a redução nos
dispêndios com reembolso, aos órgãos de origem, dos encargos remuneratórios e sociais referentes ao pessoal
requisitado, devido ao retorno de boa parte desses empregados aos órgãos de origem.
140. O relatório indica que a participação percentual dos servidores de nível superior manteve-se em
cerca de 80%, dentro dos mesmos patamares observados em exercícios anteriores, 80% em 2012, 82,4% em
2013 e 81,2% em 2014. Segundo a SEP/PR, esse patamar fica acima da média geral observada no Poder
Executivo Federal.
141. A Secretaria de Portos informa ainda que não houve situações de acumulação indevida de cargos,
funções ou empregos públicos. Também não houve registro quanto a acidentes de trabalho que tenham afetado a
capacidade laborativa dos servidores no exercício.
142. Por sua vez, em relação ao tema de gestão de pessoas, o Relatório de Auditoria da Ciset/PR (peça
5) destaca que os esforços empreendidos pela SEP/PR nos últimos anos para o incremento da força de trabalho,
inclusive com a realização de concurso público, não se mostraram suficientes para o desenvolvimento das
atribuições da Secretaria de Portos. Para o controle interno, essa situação é corroborada pelos baixos resultados
quantitativos e qualitativos alcançados e pela quantidade de empregados terceirizados que trabalham no órgão
em cargos de apoio administrativo e de secretariado.
143. A Ciset/PR também evidenciou a fragilidade do sistema de controles internos empregados na
gestão de pessoas, em especial quanto ao elemento ambiente de controle, decorrente, fundamentalmente, dos
seguintes aspectos: i) similaridade entre as atribuições de servidores públicos do quadro efetivo da SEP/PR e as
atribuições de empregados terceirizados de apoio administrativo; ii) insuficiência quantitativa do quadro de
servidores efetivos e de servidores requisitados pelo órgão; bem como iii) utilização de sistemas estruturantes
por terceirizados.
144. Observou-se variação positiva de 10,9% no quantitativo da força de trabalho entre os anos de 2014
e 2015, devido, principalmente, à variação positiva nos números de cedidos à SEP/PR, de ocupantes de cargos
comissionados sem vínculo com a Administração Pública e de ativos permanentes.
145. No que tange ao quantitativo de cargos comissionados sem vínculo, a Ciset/PR identificou, com
relação a outubro de 2015, situação de atenção quanto aos quantitativos de cargos comissionados DAS 1, DAS 2
e DAS 3 ocupados por pessoas sem vínculo efetivo com a Administração Pública, já que o percentual
encontrado de 28,12% era superior aos 25% definidos no Decreto 5.497/2005. O percentual ainda aumentou
para 34,37% em dezembro de 2015. Desse modo, permanecem válidas recomendações feitas anteriormente pela
Ciset/PR à SEP/PR no sentido (i) da adoção de medidas para a redução do quantitativo de cargos comissionados
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sem vínculo, visando mitigar os riscos decorrentes desse excesso, em linha com o comando do item 9.1.2 do
Acórdão 1.063/2008-TCU-Plenário, Relator Aroldo Cedraz; e (ii) da realização de consulta ao MPOG sobre a
pertinência da real composição da ocupação dos cargos comissionados na SEP/PR (peça 5, p. 9).
146. Em relação ao quadro efetivo próprio, a Ciset/PR observou que o aumento de quantitativo deveu-se
à nomeação de 37 aprovados em concurso público. Todavia, com relação ao pedido da SEP/PR ao MPOG para
que fossem ampliadas as vagas em 50%, o controle interno relatou que a iniciativa não contou com sinalização
positiva do MPOG, que recomendou à Secretaria de Portos que implementasse alternativas para a melhoria do
desempenho institucional no campo da gestão, tais como revisão de processos, automação de rotinas e
procedimentos, atualização de normativos internos, redistribuição de pessoal entre as áreas de maior criticidade,
entre outras.
147. Quanto ao complemento da força de trabalho com empregados terceirizados, a Ciset/PR pontua
que, desde 2012, a SEP/PR já celebrou quatro contratos com esse objeto, dos quais os últimos três foram
decorrentes de dispensa de licitação. Além disso, ao longo dos anos houve aumento no quantitativo de
empregados, com destaque para o salto de 96 para 211 entre os dois últimos termos firmados (Contratos
20/2015 e 33/2015 respectivamente).
148. Segundo a Ciset/PR, há evidências de terceirização irregular por causa da realização de atribuições
típicas de servidores pelos empregados terceirizados e há indicativos de atuação da SEP/PR na escolha de
pessoas a serem contratadas pela empresa prestadora dos serviços do Contrato
33/2015. Na visão do controle interno, as informações dos autos das quatro contratações permitem afirmar que
há falhas no planejamento das contratações de apoio administrativo e secretariado. Essas falhas podem ter
ocasionado prejuízo ao erário pelo não aproveitamento do adjudicado Pregão Eletrônico 7/2015, que sucederia o
Contrato 20/2015. Em vez de ter sido celebrado contrato decorrente do pregão, foi realizada nova dispensa de
licitação para a assinatura do Contrato 33/2015, em valores proporcionais superiores ao do processo licitatório.
149. A Ciset/PR não expôs ressalvas com relação à gestão de pessoas por parte da SEP/PR neste tópico
mais generalista. Todavia, ao tratar da gestão de contratações, o controle interno aprofundou a análise dos
problemas ligados às terceirizações de apoio administrativo e secretariado, o que levou à proposta de ressalvas.
Como se verá adiante nesta instrução, as falhas na celebração e na execução do Contrato Emergencial 33/2015
demandaram inclusive a audiência de gestores da SEP/PR. Assim, considera-se adequado o posicionamento da
Ciset.
X.
Avaliação da gestão de compras e contratações (escopo ajustado)
150.
A Ciset/PR, de acordo com o escopo ajustado com esta unidade técnica, também realizou
avaliação das contratações que buscam estruturar o órgão para o alcance de seus objetivos institucionais.
O controle interno encontrou irregularidades em dois dos contratos analisados, o Contrato 33/2015,
firmado com a Empresa Intelit, para a contratação de profissionais terceirizados de apoio administrativo e
secretariado e o Contrato 34/2015, celebrado com a empresa FAF Tecnologia da Informação Ltda., para a
aquisição de sistema de gestão de transferências voluntárias.
151. Quanto ao Contrato Emergencial 33/2015, a Ciset/PR verificou: prejuízos ao erário em função do
não aproveitamento de Pregão Eletrônico 7/2015, sem justificativa técnica; similaridade entre as atribuições
estabelecidas para contrato de terceirização e as atribuições de cargos do quadro de pessoal efetivo da SEP/PR;
inconsistências na justificativa de preços para a contratação, em função da estipulação de valores salariais
mínimos superiores aos valores praticados em outros órgãos da administração pública; indícios de
direcionamento na contratação quando da apresentação das razões para a escolha da empresa a ser contratada;
utilização do contrato para a terceirização de atividades inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano
de cargos do órgão; ingerência da administração pública nas ações de empresa contratada e alteração contratual
em favor da contratada; e utilização de recursos orçamentários que deveriam servir a fins diversos. O cenário
evidenciou fragilidades no planejamento das contratações de apoio administrativo e secretariado que se
estenderam entre o exercício de 2014 e o de 2015.
152. No que tange ao Contrato 34/2015, em relação à fase anterior à contratação, foram verificados:
ausência de pesquisa de preços e ausência de avaliação dos preços apresentados pela empresa que foi consultada
(e posteriormente contratada); ausência de decomposição detalhada de parte dos custos; termo de referência com
exigências sem relação com o objeto da contratação; falhas nos procedimentos e nas participações de servidores
no planejamento da contratação; e utilização de métrica indevida para o pagamento de serviços de tecnologia da
informação. Também mereceu destaque por parte da Ciset/PR a fragilidade da justificativa da contratação, que,
ao não considerar aspectos relevantes da gestão das transferências conduzida pela SEP/PR, particularmente a
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obrigatoriedade de lançamento de dados no Siconv, não demonstrou a necessidade de se contratar um novo
sistema de gerenciamento de transferências voluntárias.
153. Ainda em relação ao Contrato 34/2015, na fase de execução do objeto foram identificados: ateste
de recebimento e pagamentos de serviços incompletos e que não atendiam à justificativa da contratação;
incapacidade da contratada em realizar os serviços contratados; e início de execução dos serviços sem a
apresentação da garantia exigida no contrato.
154. Maiores detalhamentos concernentes às falhas detectadas pela Ciset/PR encontram-se nas
constatações 2.1.1, 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3 do Relatório Anual de Contas do controle interno (peça 5, p. 52-130).
155. A Constatação 2.1.1 abordou a utilização de recursos para atendimento de objeto distinto da sua
vinculação orçamentária, em afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000).
Concorda-se com a análise e recomendação expedida pelo controle interno (peça 5, p. 56).
156. Na sequência, a Constatação 2.2.1 tratou da gestão inadequada da contratação de serviços
terceirizados de apoio administrativo e secretariado. No entendimento da Ciset/PR, ao não aproveitar o
procedimento licitatório representado pelo Pregão Eletrônico 7/2015, sem justificativa técnica, a SEP/PR
promoveu contratação desvantajosa para a Administração Pública. Ademais, as sucessivas contratações diretas
de serviços terceirizados de apoio administrativo e secretariado no período de dezembro de 2014 a dezembro de
2015 também representam falha na gestão. Foram expedidas recomendações (peça 5, p. 64) no sentido de se
apurarem as responsabilidades pela sequência de contratações emergenciais e pelo possível prejuízo aos cofres
públicos com o não aproveitamento do pregão, com as quais se concorda.
157. Destaque-se que as constatações 2.2.2 e 2.2.3 da Ciset/PR, relacionadas às irregularidades
envolvendo os Contratos 33/2015 e 34/2015, descrevem ocorrências de maior gravidade, o que motivou a
realização de audiência de gestores e servidores da SEP/PR que tiveram participação nos procedimentos que
levaram à celebração de tais contratos. Adiante nesta instrução o tema será aprofundado quando da análise das
razões de justificativas dos responsáveis.
XI. Avaliação da gestão do patrimônio
158.
A gestão patrimonial da SEP/PR é descrita no item 7.2 do seu relatório de gestão (peça 1, p.
169). De acordo com o descrito, em relação aos bens móveis, a SEP/PR não dispõe de frota de veículos de sua
propriedade, optando pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte por
quilometragem rodada, mediante disponibilização de veículos com motorista. A contratação, no valor mensal de
R$ 128.657,60, incluiria seis veículos tipo popular, cinco do tipo executivo e ainda a previsão de utilização
eventual de veículos tipo Van/Furgão/Micro-ônibus.
159. Em relação à gestão de bens imóveis, o relatório informa que a SEP/PR não dispõe de bens imóveis
de uso especial de propriedade da União, bem assim, de imóveis residenciais. Desse modo, os bens imóveis são
locados de terceiros e o imóvel onde se encontra instalado o Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias, no
Rio de Janeiro, pertence à Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ), cedido à SEP/PR por meio de Termo de
Cessão de Uso Gratuito.
160. Assim como nos relatórios de gestão anteriores, o documento referente ao exercício de 2015 é
conciso no que se refere à gestão patrimonial. Não é informado, por exemplo, quais estruturas de pessoal e
estruturas tecnológicas da unidade jurisdicionada são utilizadas para gerir os bens locados de terceiros que estão
sob sua responsabilidade.
161. Vale relembrar que a avaliação da gestão do patrimônio não fez parte do escopo da auditoria
realizada pelo controle interno, conforme acordo com esta unidade técnica. Portanto, para esse item, torna-se
prejudicada a análise, não sendo possível identificar possíveis causas para falhas na gestão patrimonial exercida
pela unidade jurisdicionada.
XII. Avaliação da gestão de tecnologia da informação (TI) e da gestão do conhecimento
162.
A gestão de TI é descrita no item 7.3 do Relatório de Gestão (peça 1, p. 170-177). São
apresentadas as atividades do Comitê Gestor de TI, cujo objetivo principal é promover o alinhamento entre as
áreas de negócios e as de TI.
163. O Relatório de Gestão apresenta por meio de quadro os principais sistemas de informação da UPC
(peça 1, p. 171-173). São também apresentados os sistemas computacionais relacionados aos macroprocessos
finalísticos e objetivos estratégicos da Secretaria de Portos, os cursos realizados por pessoas da área, a força de
trabalho de TI e os processos de gerenciamento de serviços de TI implantados. Por fim, a SEP/PR aduz ter
solicitado ao MPOG a lotação descentralizada de mais analistas de TI e apresenta seu mapa estratégico (peça 1,
p. 177).
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164.
Conforme previsto no art. 9º, § 6º, da Decisão Normativa – TCU 147/2015, em comum acordo
com esta unidade técnica, a gestão de tecnologia da informação também foi excluída do escopo dos trabalhos da
Ciset/PR, o que limita a amplitude da análise quanto ao tema.
XIII. Avaliação da gestão dos recursos renováveis e sustentabilidade ambiental
165.
A Secretaria de Portos aborda o tema título deste tópico no item 7.4 de seu Relatório de Gestão
(peça 1, p. 177-182). Informa que sua adesão ao Processo Eletrônico Nacional (PEN) e ao Projeto Porto Sem
Papel permite a redução do consumo de papel. Aduz que a contratação da empresa prestadora dos serviços de
impressão, cópia, digitalização, fornecimento de equipamentos multifuncionais, impressoras e todos os
suprimentos, incluindo-se o fornecimento de papel, levou em consideração o fato de que contratada utiliza, na
impressão departamental na Unidade, papel que foi objeto de compensação ambiental, conforme certificação
expedida pela fundação SOS.
166. A UPC aduz em seu relatório de gestão que as contratações realizadas observaram os parâmetros
estabelecidos no Decreto 7.746/2012, mas que ainda não possuía plano de gestão de logística sustentável, de que
trata o art. 16 do referido normativo.
167.
Além disso, a Secretaria de Portos informou ter implantado metodologia de monitoramento nos
gastos de papel, energia elétrica e água, ao longo dos anos, para o edifício sede e para o INPH.
XIV. Análise contábil e financeira
168. O relatório de gestão apresentou informações contábeis em seu item 6 (peça 1, p. 157-158 e 222269). Foram feitos relatos genéricos sobre tratamento contábil de ativos, sistemática de apuração de custos e
adoção do Sistema de Informações de Custos do Governo Federal.
169. No Anexo I do Relatório de Gestão são apresentadas inúmeras tabelas de dados contábeis. Todavia,
não foram solicitadas declarações do contador referentes aos demonstrativos, o que limita a análise da gestão
contábil e financeira, que não fez parte do escopo dos trabalhos de auditoria do controle interno.
XV. Fundo de indenização do Trabalhador Portuário Avulso (FITP)
170.
O Relatório de Gestão (peça 1, p. 182-184) apresenta capítulo específico sobre o Fundo de
Indenização do Trabalhador Portuário Avulso (FITP), criado pelo art. 67 da revogada Lei 8.630/1993 (Lei dos
Portos) e destinado a prover recursos para a indenização do cancelamento do registro do trabalhador portuário
avulso. Os recursos tinham origem na arrecadação do Adicional de Indenização do Trabalhador Portuário
Avulso (AITP), encerrada em 31 de dezembro de 1997, uma vez que sua vigência havia sido fixada em quatro
anos pela citada norma legal.
171.
O Banco do Brasil, gestor contábil do FITP, tinha a atribuição de recolher o AITP, devido pelos
operadores portuários responsáveis pela carga (ou descarga) de mercadorias importadas (ou a exportar) por meio
de navegação de longo curso, e efetuar o pagamento das indenizações aos trabalhadores portuários avulsos que
requeressem o cancelamento do registro profissional, como determina o art. 58 da Lei 8.630/1993.
172.
Com o novo marco legal (Lei 12.815/2013), foi encerrada a participação do Banco do Brasil
como gestor contábil do FITP. Por força da Decisão Normativa – TCU 139/2014, a responsabilidade pela
prestação de contas do referido fundo foi repassada à Secretaria de Portos, contando com as informações
financeiras e contábeis fornecidas pelo Banco.
173.
Após as tratativas envolvendo o corpo técnico do Ministério da Fazenda, da SEP/PR e do Banco
do Brasil, decidiu-se editar a Portaria Interministerial 396/2015, publicada no Diário Oficial da União, em 25 de
junho de 2015, para constituir Grupo de Trabalho com o objetivo de estabelecer as bases para liquidação do
FITP.
174. Em julho de 2015, foi confeccionado o Balanço de Liquidação do fundo e, em seguida, o grupo de
trabalho elaborou seu relatório conclusivo. Foi solicitada a abertura de crédito especial no OGU, exercício de
2016, no valor de R$ 23.151.060,45 para a cobertura do pagamento das despesas para liquidação do FITP.
175. Dessa forma, as recomendações estão sendo tratadas pelo corpo técnico da SEP/PR integrante do
grupo de trabalho, cujas definições e encaminhamentos poderão fazer parte de processo específico de contas
extraordinárias para liquidação do FITP, a ser definido pelo Tribunal de Contas da União.
176.
Em que pese a situação crítica desse fundo, o problema não é capaz de influenciar o mérito das
contas dos responsáveis da Secretaria de Portos no exercício de 2015.
XVI.
Avaliação do programa Portos Eficientes (escopo ajustado)
177.
Conforme escopo ajustado com o Tribunal, o Relatório de Auditoria Anual de Contas (peça 5, p.
20-33) apresenta análise da Ciset/PR quanto às iniciativas do programa Portos Eficientes, lançado pela SEP/PR
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no final de 2013, resultado de grupo de trabalho instituído pela Casa Civil da Presidência da República no início
daquele ano.
178. Entre as iniciativas desenvolvidas no âmbito do programa, foram feitos acompanhamentos
relativos: i) ao projeto de Modernização Portuária, produto obtido com amparo da Consultoria Deloitte Touche
Tohmatsu; ii) aos Programas Nacionais de Dragagem Portuária e Hidroviária I e II; iii) às obras do PAC; iv) ao
VTMIS; v) ao projeto Cadeia Logística Portuária e ao sistema Portolog; e vi) ao Programa Porto 24 Horas.
XVI.1 Modernização Portuária com amparo da Consultoria Deloitte Touche Tohmatsu
179. O art. 3º, inciso III da Lei 12.815/2013 define que a exploração dos portos organizados deve
observar o estímulo à modernização e ao aprimoramento da gestão dos portos e instalações portuárias, à
valorização e à qualificação da mão de obra portuária e à eficiência das atividades prestadas. Para cumprir essa
diretriz e atender ao estipulado pelo grupo de trabalho da Casa Civil/PR, a SEP/PR realizou o Pregão Eletrônico
9/2013, por meio do qual, em 28/4/2014, celebrou com a empresa Deloitte Touch Tohmatsu o Contrato 6/2014,
no valor de R$ 10 milhões.
180. Considerando o final da vigência do Contrato 6/2014 em 28/10/2015, a equipe de auditoria da
Ciset/PR questionou a SEP/PR a respeito da implantação das mudanças propostas pela consultoria na
Companhia Docas de São Paulo (Codesp), na Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ) e na Companhia
Docas do Pará (CDP). Em resposta, a SEP/PR informou que a empresa contratada propôs, para cada companhia
docas, mais de 1.200 atividades, distribuídas em aproximadamente 250 projetos, a serem implementados como
apoio à implantação de novos processos. Além disso, foram desenvolvidos cerca de 150 indicadores específicos
para cada companhia. A esses 150 indicadores juntam-se 50 indicadores que se referem à política setorial
(indicadores alinhados ao Programa Nacional de Logística Portuária - PNLP) e foram propostos pela SEP/PR e
pela Agência Nacional de Transporte Aquaviários (Antaq).
181. Para verificar o cumprimento das atividades relativas a cada uma das três companhias, a SEP/PR
utiliza um modelo de planilha eletrônica desenvolvido pelo comitê local responsável pela dinamização da
implementação do projeto na Codesp.
182. Além disso, a SEP/PR também informou que para atrair a atenção da alta gestão das três
companhias docas e assim propiciar a implementação das mudanças propostas pela consultoria fez prever como
meta do Honorário Variável Mensal (HVM) do 1º trimestre de 2016 a presença dos diretores nessas reuniões.
183. A SEP/PR ressaltou que as três companhias docas enfrentam restrições orçamentárias e financeiras
para implementar todas as mudanças propostas pela consultoria, como aquelas que requerem novas ferramentas
de tecnologia da informação. Além disso, as três companhias também têm dificuldades para implementar a nova
estrutura organizacional, pois algumas alterações dependem de criação de novos cargos, pendentes de aprovação
pelo Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Dest), vinculado ao MPOG.
184. Assim, também com o intuito de propiciar a implantação das mudanças propostas nas três
companhias, a SEP/PR solicitou, quando da elaboração do projeto de lei orçamentária de 2016, a inclusão de
recursos na carteira 20B9, integrante do PAC. Porém, o pedido dos recursos não foi atendido.
185. Por fim, a Secretaria de Portos enfatizou que, em relação às três companhias, o sucesso do Projeto
de Modernização da Gestão Portuária (PMGP) depende principalmente dos esforços dos respectivos gestores, já
que o atual papel da SEP/PR é incentivar as mudanças, mas sem atribuição de implementá-las. Um dos maiores
obstáculos encontrados na execução do PMGP diria respeito à mudança cultural.
186. Quanto à implantação do PMGP nas outras quatro companhias docas vinculadas à SEP/PR
(Companhia Docas do Ceará - CDC, Companhia Docas do Espírito Santo - Codesa, Companhia Docas do Rio
Grande do Norte - Codern e Companhia Docas da Bahia - Codeba), a Secretaria informou à Ciset/PR que os
produtos 7 (Guia de Implantação de Melhoria da Gestão de Processos Portuários) e 14 (Guia de Implantação de
Melhoria da Gestão de Processos Internos às Companhias Docas), apresentados pela Deloitte quando dos
trabalhos que envolveram a Codesp, a CDRJ e a CDP, servirão de orientação nessas quatro companhias.
187. Ainda, a SEP/PR mencionou que solicitou, via projeto de lei orçamentária 2016, R$ 2,5 milhões
para expandir o projeto as essas outras quatro companhias, mas que a lei aprovada não previu a expansão do
empreendimento dentro do PAC. Assim, como opção de menor custo, a SEP/PR teria sugerido às companhias o
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Santa Catarina (Senai/SC), que seria contratado pelas próprias
docas. Segundo o relatório da Ciset/PR, a SEP/PR já esteve com o Senai/SC na Codeba, na CDC e na Codesa
para avaliar as necessidades para a realização da consultoria e cálculo dos custos dos serviços.
XVI.2 Programas Nacionais de Dragagem Portuária e Hidroviária (PND) I e II
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188. O relatório da Ciset/PR apresenta informações acerca da evolução dos PND I e II. No âmbito do
PND I, aponta que foram realizadas obras em 16 portos, num total de 18 contratos (16 dragagens e 2
derrocamentos).
189. Conforme informações fornecidas pela UPC, estavam em andamento os contratos de dragagem nos
portos do Rio de Janeiro/RJ (em fase de execução), de Paranaguá/PR e do Rio Grande/RS (ambos em fase de
elaboração de projeto básico/executivo). Ademais, o contrato relativo ao porto de Santos/SP tinha sido
recentemente celebrado. Também se encontrava em vigência convênio celebrado entre a SEP/PR e a
Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba (Suplan/PB), para fornecimento
e implantação de sinalização náutica no Porto de Cabedelo/PB.
190. Estavam em fase final de elaboração de anteprojetos a dragagem de manutenção no porto de
Itajaí/SC e as de aprofundamento nos portos de Fortaleza/CE e Maceió/AL.
191. O controle interno aponta que houve entrave para a continuidade do programa, já que não fora
acatada a solicitação, via projeto de lei orçamentária de 2016, de R$ 1,3 bilhão para execução, no exercício, das
quatro obras anteriormente pactuadas e orçadas em R$ 1,42 bilhão. À época da auditoria da Ciset/PR, o limite
financeiro para essas obras era de R$ 275 milhões, suficiente para executar apenas o contrato que envolvia a
CDRJ. A título de comparação, em 2015 o limite financeiro da SEP/PR para obras de dragagens foi de cerca de
R$ 500 milhões. A UPC, com participação da assessoria jurídica do órgão, avaliava quais medidas adotar em
relação aos contratos celebrados, mas sem previsão de recursos financeiros para serem honrados.
192. Na visão da Ciset/PR, o baixo limite financeiro imposto à SEP/PR pode representar desperdício de
recursos (financeiro e humano) e retrabalho, visto que que anteprojetos já elaborados podem tornar-se pouco
úteis em dois ou três anos em função de alterações das condições naturais dos locais a serem dragados.
193. Os valores dos quatro contratos no âmbito do PND II seriam similares ao total de valores
empregados no PND I. Isso devido a mudanças de cálculo de alguns itens, como a previsão de custos de
mobilização como parte do BDI e a elevação do valor associado ao assoreamento provável de ocorrer entre a
data do anteprojeto e o início efetivo da obra da dragagem. Tais alterações, segundo a Ciset/PR, teriam sido
aprovadas previamente pelo TCU, assim como todas as contratações no âmbito do PND II.
194. Quanto à gestão de riscos do PND II, a SEP/PR entende que devem ser priorizados os controles
internos relativos a possíveis ocorrências durante a fase da contratação, com o propósito de gerar maior
segurança tanto para a SEP/PR quanto para o contratado. Assim, a SEP/PR informou que deve passar a
considerar, já no planejamento da contratação, a prática usual nas empresas de dragagem de realizarem
operações de hedge com o objetivo de se protegerem de maiores flutuações nas taxas de câmbio. Inclusive, as
quatro contratadas no âmbito do PND II já teriam solicitado à SEP/PR reequilíbrio contratual em função de
variação da taxa de câmbio, embora esse tipo de reequilíbrio contrarie a jurisprudência do TCU e não esteja
previsto nos instrumentos celebrados.
195. Outra maneira de melhorar a gestão de riscos, ainda no planejamento da contratação, seria, na visão
da SEP/PR, relacionada à definição da localização da draga antes do deslocamento ao porto brasileiro, tendo
impacto no item de mobilização.
196. Adiante, o relatório da Ciset/PR aponta a necessidade de melhor definição prévia dos custos das
dragagens a serem contratadas. Por isso, o sistema de custos, o banco de dados sobre dragagens e as sondagens
prévias seriam tão importantes. Quanto a tal aspecto, a SEP/PR frisa que o sistema de custos de dragagem a ser
adotado representa novidade não apenas no Brasil, já que não haveria conhecimento desse tipo de ferramenta
em outros países.
197. Denota também que a SEP/PR não tinha servidores em número e em capacidade técnica suficientes
para elaborar anteprojetos de dragagens, bem como desenvolver e atualizar ferramentas de auxílio na gestão de
riscos do PND II. Isso relevaria a importância da parceria firmada com a UFRJ por meio do Termo de
Cooperação 1/2012. Além da carência de pessoal, a SEP/PR também teria carência de ferramentas tecnológicas
para realizar análises relacionadas a dragagens, ferramentas essas disponíveis à referida Universidade.
198. Informou-se, por fim, que a UFRJ finalizou o sistema de custos para dois tipos de dragas.
Entretanto, ainda era preciso alimentação, monitoramento e avaliação do sistema, assim como do banco de
dados e de outros produtos previstos no termo de cooperação, a fim de torná-los mais calibrados e confiáveis.
XVI.3 Obras do PAC
199. Para realizar a avaliação deste subitem do escopo ajustado com o TCU, a equipe de auditoria da
Ciset/PR identificou as ações da LOA de 2015 relacionadas ao PAC e considerou manifestações da SEP/PR
sobre execuções dessas ações. Embora o escopo ajustado previsse a análise quanto às obras do PAC, o controle
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interno entendeu pertinente ampliar o escopo de maneira a registrar uma análise geral de todas as ações
orçamentárias de 2015 que faziam parte do citado plano, incluídas aquelas relativas a obras.
200. No Programas 2073 – Transporte Hidroviário, havia três ações relacionadas ao PAC, todas
relativas a obras. Porém, não houve nenhuma execução do Programa 2073 em 2015.
201. Já no Programa 2074 – Transporte Marítimo, do total de 37 ações, apenas três não estavam
relacionadas ao PAC. De modo geral, a análise das ações do PAC que compunham o Programa 2074
demonstrou que, de uma dotação final de R$ 524.716.040,00, houve liquidação e pagamento de apenas
R$ 14.175.948,00, referentes a três ações. Dessas três ações, a única relativa a obra era a 122E, que se referia à
dragagem no porto de Santos/SP. Entretanto, conforme informação da SEP/PR, os R$ 872.294,00 liquidados e
pagos eram relativos ao Termo de Compromisso de Compensação Ambiental, etapa anterior ao início do
contrato de dragagem propriamente dito.
202. Quanto ao Programa 0909 – Operações Especiais: Outros Encargos Especiais, do total de 55 ações,
apenas três não tinham relação com o PAC. Do total de R$ 365.013.000,00 para o PAC no Programa 0909, em
apenas cinco ações houve liquidação, o que totalizou R$ 106.163.114,65. Pelas descrições dessas cinco ações, é
possível afirmar que quatro delas se referiam a obras: Ação 00HH – construção de berços no porto de
Vitória/ES; Ação 00HT – reforço de cais no porto de Santos/SP; Ação 00I9 – construção de terminal de
contêineres no porto de Fortaleza/CE; e Ação 00IM – adequação do cais do terminal de passageiros do porto de
Santos/SP.
203. Portanto, de modo geral, as ações sob responsabilidade da SEP/PR na LOA 2015 para obras do
PAC tiveram execuções condizentes com os baixos índices verificados nos três Programas.
XVI.4 Sistema VTMIS
204. O Vessel Traffic Management Information System – VTMIS, Sistema de Gerenciamento de
Informações de Tráfego de Navios, consiste em sistema de auxílio eletrônico à navegação, capaz de manter
monitoramento ativo do tráfego aquaviário, com o objetivo de ampliar a segurança da vida humana no mar, da
navegação, e de promover proteção ao meio ambiente em locais de intensa movimentação de embarcações, bem
como de melhorar a eficiência nas manobras de embarcações, com consequente redução do tempo de espera dos
navios para atracação. Esses objetivos se coadunam com o inciso IV do art. 3° da Lei 12.815/2013. O sistema
faz parte do conjunto de ações denominado Inteligência Logística Portuária.
205. O funcionamento e a operação de um VTMIS devem observar as diretrizes definidas pela
International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA), Associação
Internacional de Sinalização Marítima. A SEP/PR, em nota informativa publicada em seu sítio eletrônico em
7/8/2014, destaca que um sistema de VTMIS é constituído, nos termos da Recomendação IALA V-128, de
Radares que possibilitam o rastreamento de embarcações; AIS (Automatic Identification System) que equipam
os navios de grande porte; circuito fechado de televisão (CFTV) dotado de câmeras de longo alcance e visão
noturna; sensores meteorológicos e hidrológicos; comunicações VHF; e um Centro de Controle Operacional
(CCO-VTMIS), para o qual convergem todas as informações capturadas por meio dos sensores remotos.
206. A melhora no tráfego de navios ocorre porque o sistema monitora as embarcações nas áreas
portuárias, nos canais de acesso e nas áreas de fundeio (locais em que os navios aguardam para atracar nos
portos). Portanto, o VTMIS seria uma importante ferramenta de gestão para dinamizar as operações de
carregamento e descarregamento dos navios.
207. Para a elaboração de estudos e auxílio na implantação dos projetos, a SEP/PR firmou o Termo de
Cooperação 6/2012 com a UFSC.
208. Os portos mais avançados quanto ao VTMIS são Vitória/ES e Santos/SP. A SEP/PR informou ao
controle interno que o cronograma relativo ao porto de Vitória/ES estava em dia e que havia a previsão de início
da operação assistida de todo o sistema ainda no primeiro semestre de 2016. Por outro lado, o projeto do
VTMIS para o porto de Santos/SP estava com atraso no cronograma físico-financeiro. Logo, a perspectiva para
o início da operação assistida naquela localidade era em meados de 2017.
209. Questionada sobre o sucesso dos esforços empreendidos pela SEP/PR e pelas companhias docas
para a implantação do VTMIS, a UPC informou que nos projetos onde houve efetiva cooperação e parceria
entre a Secretaria e a respectiva Autoridade Portuária, a iniciativa logrou êxito na implantação, caso dos portos
de Santos/SP e de Vitória/ES. Nos outros casos, diversos foram os empecilhos, não previstos no plano e
cronograma de execução, que resultaram no atraso, na suspensão ou na paralisação da evolução do projeto.
Entre essas dificuldades, destacou: liminares suspensivas contra edital de licitação e outras impugnações
(VTMIS Rio de Janeiro); indefinição na publicação do edital (VTMIS Aratu/BA e Itaguaí/RJ); e não previsão
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orçamentária e financeira de ações do PAC (Rio Grande/RS, Fortaleza/CE, Imbituba/SC, Itajaí/SC, São
Francisco do Sul/SC, Itaqui/MA, Suape/PE, Vila do Conde/PA, Manaus/AM e Santarém/PA).
XVI.5 Sistema Portolog
210. O Portolog integra o projeto Carga Inteligente e Cadeia Logística Inteligente, ou simplesmente
Cadeia Logística Inteligente. Este projeto também faz parte do conjunto de ações denominado Inteligência
Logística Portuária e representa a interface terrestre do VTMIS.
211. O projeto Cadeia Logística Inteligente prevê a implementação da gestão do tráfego terrestre
destinado aos portos por meio da coleta e propagação de informações das cargas e veículos ao longo de sua
trajetória, desde a origem até o porto de embarque.
212. A gestão do tráfego terrestre permite, entre outros benefícios: i) a integração das cargas com os
controles de acesso aos portos; ii) a organização de caminhões no trajeto, com a consequente eliminação ou
redução de filas em rodovias; e iii) a preparação dos órgãos e entidades públicos envolvidos nos processos de
análises de cargas.
213. O relatório da Ciset/PR informa que a interface de tecnologia da informação do Portolog,
desenvolvida em parceria com o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), estava em fase piloto no
Porto de Santos/SP desde 2015. Esse período de uso controlado permitiu o aperfeiçoamento de funcionalidades
do sistema. Em junho de 2016, estava previsto o início do uso obrigatório do sistema. Porém, os ajustes e as
melhorias na estrutura do porto dependiam de nova licitação, já que o RDC 1/2015, que era conduzido pela
administração portuária, tinha sido anulado em função do Acórdão 4.661/2015-TCU-1ª Câmara, Relator Walton
Alencar Rodrigues, em razão da ausência de dados quantitativos que demonstrassem de forma objetiva a
economicidade da opção pelo regime de contratação integrada, conforme exigido pelo caput do art. 9º da Lei
12.462/2011, em detrimento dos demais regimes preferenciais de execução.
214. A implantação da parte estrutural do Cadeia Logística Inteligente dependia de produtos pactuados
pelo Termo de Cooperação 9/2013, celebrado com a UFSC. De acordo com a SEP/PR, a vigência da cooperação
tinha expirado, mas todos os produtos previstos tinham sido entregues pela universidade. Por meio dessa
cooperação, a SEP/PR obteve apoio para a elaboração de projetos para implantação do programa em doze portos
(peça 5, p. 28).
215. Segundo o relatório de auditoria do controle interno, em 2015 houve avanços no programa em
relação aos projetos elaborados pela UFSC, já que todos estavam concluídos. Por outro lado, a implantação
desses projetos só estava prevista para o porto de Vitória/ES. Questionada sobre o sucesso do programa, a
SEP/PR informou que o sucesso era limitado e restrito a apenas dois portos – Santos/SP e Vitória/ES – e o
motivo seria a dependência da interação entre os diversos atores envolvidos, da disponibilidade de recursos e da
superação dos riscos inerentes quanto a novas tecnologias. Na visão da UPC, o nível de maturação necessário
para lidar com o alto grau de inovação (tecnológica, gerencial, normativa, organizacional, processual) é superior
nos portos supracitados quando comparado ao nível dos demais.
216. Em que pesem as dificuldades encontradas, a SEP/PR informou que pretende adotar o sistema de
TI do Portolog nos portos de Suape/PE, Itaqui/MA e Itaguaí/RJ, em função de solicitações feitas por aquelas
Autoridades Portuárias, em grande parte motivadas pelas sucessivas multas aplicadas pela Antaq com amparo
na Resolução 3.274/2014, no tocante específico ao não agendamento prévio de caminhões.
217. A SEP/PR também informou à Ciset/PR que, mais uma vez em parceria com a UFSC (Termo de
Cooperação 8/2013, Transferência 299336), possui outra iniciativa para ordenar o fluxo de caminhões aos
portos: a implantação de Áreas de Apoio Logístico Portuário (AALP) em dezesseis portos.
218. Por fim, ressalte-se que a SEP/PR informou que os recursos das ações da LOA 2015 para a
implantação das AALPs foram direcionados a outras ações, visto que os estudos da UFSC indicaram a
possibilidade de investimentos privados para a implantação dessas áreas.
XVI.6 Programa Porto 24 horas
219. O programa Porto 24 Horas visa estender o funcionamento dos órgãos e entidades anuentes que
atuam nos portos, a fim de diminuir o tempo médio de liberação de cargas importadas e exportadas. A redução
do tempo médio de liberação de cargas é fator importante para baratear os custos portuários e para prover
melhor aproveitamento da estrutura dos portos.
220. O programa Porto 24 Horas envolve os portos de Fortaleza/CE, Santos/SP, Rio de Janeiro/RJ,
Suape/PE, Rio Grande/RS, Itajaí/SC, Vitória/ES e Paranaguá/PR. Conforme informado pela SEP/PR ao controle
interno, no âmbito do Comitê de Modernização da Gestão, órgão da Comissão Nacional das Autoridades nos
Portos (Conaportos), tem sido realizado levantamento sobre o melhor horário para funcionamento dos anuentes
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federais (Polícia Federal, Receita Federal, Marinha do Brasil, Autoridade Portuária, Anvisa e Vigiagro),
considerando a demanda por solicitações de anuência versus disponibilidade de atendimento. Foram elaboradas
propostas de alterações nos horários de funcionamento dos órgãos anuentes nos portos envolvidos, visando à
liberação mais ágil de cargas, pois a extensão do horário permitiria atendimento de demanda fora do horário
normal de funcionamento, evitando a permanência de embarcações acostadas por maior tempo.
221. De fato, levantamento recente elaborado pelo Banco Mundial evidenciou, após dois levantamentos
com pioras sucessivas, melhoria nos tempos médios de liberação de carga no comércio exterior brasileiro.
Embora o índice do Banco Mundial se refira a tempo de liberação de cargas de todos os modais, no caso
brasileiro, o índice reflete, na prática, quase exclusivamente o transporte marítimo, a principal porta de entrada
ou de saída para o comércio exterior no país.
222. Segundo a Ciset/PR, considerando que a primeira reunião do Conaportos aconteceu em 25/2/2013,
pode-se associar aos avanços do programa Porto 24 Horas, ao menos em parte, a melhoria no índice de tempo
de liberação de carga de 2016 em relação a 2014. Ademais, menciona que, em todos os cinco levantamentos do
Banco Mundial (2007, 2010, 2012, 2014 e 2016), o índice de tempo de liberação de carga sempre teve o pior e
destoante resultado entre os índices relativos ao Brasil. Ou seja, a melhora nesse índice representa progresso no
índice geral brasileiro e consequente evolução na classificação entre os países aferidos.
XVII. Avaliação do cumprimento de obrigações legais e normativas
223. Em seu Relatório Anual de Contas (peça 5, p. 33-36), a Secretaria de Controle Interno da
Presidência da República avaliou as recomendações emitidas à SEP/PR pelo próprio controle interno e as
recomendações e determinações exaradas pelo Tribunal de Contas da União.
XVII.1 Recomendações emitidas pelo Órgão de Controle Interno
224. A Secretaria de Controle Interno explica que as recomendações de sua lavra emitidas à SEP/PR
fazem parte do plano de providências permanente do órgão, monitorado ao menos duas vezes ao ano por aquela
Secretaria, por meio do Sistema de Execução e Monitoramento das Ações de Controle (Semac). Conforme
registros do citado sistema, havia no primeiro semestre do exercício de 2016 o total de 80 recomendações. Após
análises realizadas pela Ciset/PR durante a avaliação da gestão do exercício de 2015, os registros apontavam
para as seguintes situações:
Tabela 8: Consolidação dos estágios das recomendações feitas pela Ciset/PR:
Estágio
do
atendimento
da
Quantida
Representatividade em
recomendação
de
de relação ao total
recomendações
Não respondida - atrasada
Não analisada pela Ciset/PR
Não acatada pela Ciset/PR
Em implementação
Acatada a verificar em futura ação de
controle
Acatada - recomendação atendida
Cancelada
Total

1
10
22
12
4

1,30%
12,50%
27,50%
15,00%
5,00%

28
3
80

35,00%
3,80%
100,00%

225. Fonte: Relatório de Auditoria Anual de Contas da SEP/PR de 2015 (peça 5, p. 33).
226. A Ciset/PR esclarece que as dez recomendações ainda não analisadas se referiam a obras e, por
isso, possuem tramitação de cobrança e análise que podem superar a quantidade de dois monitoramentos ao ano.
227. De modo geral, a SEP/PR conseguiu atender o total de 35% das recomendações do plano
permanente de providências, o que é fator positivo se comparado ao monitoramento anterior. Por outro lado,
permaneceram para o monitoramento seguinte ao menos 42,5% das recomendações, dentre aquelas não acatadas
e aquelas em implementação.
228. A Ciset/PR ressalta que, na avaliação de gestão do exercício de 2015, repetiu à SEP/PR
determinadas recomendações que já constavam no plano permanente de providências da UPC.
229. Ainda em relação às recomendações do controle interno à SEP/PR, o TCU emitiu o Acórdão
9.405/2015-TCU-2ª Câmara, Relator Augusto Nardes, em que foi registrado o item “1.7.2 - Recomendar à Ciset
que monitore o atendimento de suas recomendações pela SEP/PR e informe a esta Corte no próximo Relatório
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de Auditoria Anual de Contas”. Na visão da Ciset/PR, a referida recomendação deve ser interpretada em
conjunto com as determinações exaradas à SEP/PR na mesma decisão:
1.7.1. Determinar à Secretaria de Portos da Presidência da República, com fundamento no art. 208, § 2º,
do RI/TCU, que instaure procedimentos administrativos para apurar:
1.7.1.1.eventual irregularidade e a respectiva responsabilidade daqueles que tomaram parte na
formalização do Termo de Cooperação 1/2012, firmado entre a SEP/PR e a Universidade Federal do Rio de
Janeiro, sem que constasse, no respectivo processo, o detalhamento de custo das metas e dos itens que compõem
o Plano de Trabalho, em inobservância ao que dispõe o art. 35, § 1°, da Lei 10.180/2001 c/c art. 1°, § 2°, inciso
XXVI da Portaria Interministerial 507/2011, além das demais falhas apontadas pela Ciset no Relatório de
Auditoria de Avaliação de Gestão 2012 (Constatação 1 do Anexo I) e informe ao TCU, no prazo de 180 dias, os
resultados obtidos (peça 5, p. 13/18 e peça 24, p. 3/6);
1.7.1.2.eventual irregularidade e a respectiva responsabilidade daqueles que deram causa à utilização de
recursos para pagamento de profissionais terceirizados que desempenham atividades típicas de servidores
públicos no âmbito do Termo de Cooperação 1/2012, firmado entre a SEP/PR e a Universidade Federal do Rio
de Janeiro, com aparente burla ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, nos termos do Relatório de
Auditoria de Avaliação de Gestão 2012 da Ciset (da Constatação 2 do Anexo I), e informe ao TCU, no prazo de
180 dias, os resultados obtidos (peça 5, pp. 19/23, e peça 24, pp. 3/6); (original sem grifos)
230. Nessa toada, como resultado da análise dos autos do Termo de Cooperação 1/2012 realizada pela
Ciset/PR durante a Avaliação da Gestão do exercício de 2012, foram registradas no Anexo IV do Relatório
3/2013 três recomendações que abordavam os mesmos assuntos das determinações do TCU. Tais
recomendações foram monitoradas quando da transição do Plano de Providências Permanente da UPC para o
sistema Semac, conforme consta na Nota Técnica 56/2014 – COAVA/CISET/SGPR:
F) CONSTATAÇÃO 02 DO ANEXO I AO RELATÓRIO Nº 03/2013 – Utilização de Termo de
Cooperação Técnica em desconformidade com o dispositivo constitucional de Concurso Público.
RECOMENDAÇÃO
Letra “f” da Carta de Recomendações do Relatório n° 3/2013:
Abster-se de utilizar Termo de Cooperação para preencher o quadro de força de trabalho, em
inobservância à exigência de concurso público estabelecida no inciso II do art. 37 da Constituição Federal.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE
“A SEP está promovendo mecanismos de controle interno para evitar que os órgãos/entidades
recebedores de recursos por meio de TERMOS DE COOPERAÇÃO sejam fornecedores de pessoal nas
atividades finalísticas para preencher o quadro de força de trabalho”.
“Prazo de implementação: Imediato”.
ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO
Considerando que a recomendação emitida configurou-se como de caráter estruturante e a UJ se
comprometeu a adotar medidas que aprimorarão seus controles internos administrativos, de modo a não incorrer
no tipo de erro descrito, entendemos razoável considerar a recomendação como “atendida”, podendo esta
CISET/PR, em futuras ações de controle a serem executadas na UJ, verificar a implementação das ações
propostas.
G) CONSTATAÇÃO 02 DO ANEXO I AO RELATÓRIO Nº 03/2013 – Utilização de Termo de
Cooperação Técnica em desconformidade com o dispositivo constitucional de Concurso Público.
RECOMENDAÇÃO
Letra “g” da Carta de Recomendações do Relatório n° 3/2013:
Apresentar à CISET/PR, em 90 dias, relatório consubstanciado por pertinente documentação, que
demonstre que todas as pessoas contratadas com recursos do Termo de Cooperação nº 1/2012 desempenham
apenas atividades relacionadas ao instrumento da descentralização, ou seja, que não mais desempenham
atribuições de servidores públicos.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE
“Segue Nota Técnica nº 062/2013/DOSAA, do Departamento de Obras e Serviços de Acessos
Aquaviários da Secretaria de Infraestrutura Portuária, que trata da contratação de pessoas por meio do termo de
cooperação nº 1/2012 e suas respectivas atribuições”.
“Prazo de implementação: Imediato”.
ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO
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A Nota Técnica nº 062/2013/DOSAA busca explicitar as razões e importância da celebração do Termo de
Cooperação 01/2012, descrevendo suas metas propostas e trazendo em seus anexos a distribuição da força de
trabalho entre as diversas metas do instrumento.
Especificamente em relação à recomendação, assim a SEP/PR se pronunciou:
“Nos próximos Termos de Cooperação a serem celebrados pela SEP/PR, será melhor explicitada a
vinculação da meta à força de trabalho, visando caracterizar claramente a atividade desempenhada pelo
profissional.
Quanto a este Termo em tela, informamos que todos os colaboradores estão totalmente envolvidos com as
metas/produtos previstos no Plano de Trabalho’.
Cabe destacar que os documentos disponibilizados informam quais profissionais estavam locados em
quais metas, não sendo possível concluir que esses profissionais também não desempenhavam atribuições
exclusivas aos servidores da SEP/PR.
Todavia, há que se considerar o grau de dificuldade de se provar documentalmente que técnicos
contratados por intermédio do referido Termo não exerceram funções típicas de servidores daquela Secretaria.
Frente ao exposto, entendemos razoável considerar a recomendação como “atendida”, cabendo a esta
CISET/PR, entretanto, em futuras ações de controle a serem executadas, avaliar se a UJ está utilizando Termos
de Cooperação Técnica em desconformidade com o dispositivo constitucional do Concurso Público, o que, caso
comprovado, poderá ensejar apuração administrativa.
H) CONSTATAÇÃO 01 DO ANEXO I AO RELATÓRIO Nº 03/2013 – Falhas na celebração do
Termo de Cooperação com a Universidade Federal do Rio de Janeiro.
RECOMENDAÇÃO
Letra “h” da Carta de Recomendações do Relatório n° 3/2013:
Observar a legislação pertinente quanto ao devido orçamento detalhado em instrumentos de transferências
voluntárias (convênio, termo de cooperação e instrumentos congêneres).
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE
“A SEP está desenvolvendo mecanismo de controle interno a ser utilizado antes da celebração dos
TERMOS DE CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, na medida em que se exigirá que na
MINUTA desses instrumentos e dos respectivos PLANOS DE TRABALHO sejam demonstrados: detalhamento
dos custos por meio de termos de referência/projeto básico; metas e etapas a serem atingidas; cronogramas
físico e financeiro compatíveis; entre outras informações”.
“Prazo de implementação: Imediato”.
ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO
Considerando que a recomendação emitida configurou-se como de caráter estruturante e a UJ se
comprometeu a adotar medidas de modo a aprimorar seus controles internos administrativos, entendemos
razoável considerar a recomendação como “atendida”, podendo esta CISET/PR, em futuras ações de controle a
serem executadas na UJ, verificar a implementação das ações propostas.
231. Considerando-se a extinção da Secretaria de Portos da Presidência da República e os prejuízos à
apuração de fatos passados específicos que isso representa, e tomando por base ainda a proximidade entre as
recomendações da Ciset/PR retrocitadas e a determinação do TCU à SEP/PR constante do item 1.7.2 do
Acórdão 9.405/2015-TCU-2ª Câmara, Relator Augusto Nardes, adotam-se as conclusões do controle interno no
sentido do atendimento às recomendações em torno do Termo de Cooperação 1/2012 e entendem-se suficientes
as apurações da Ciset/PR, razão pela qual não será proposto novo encaminhamento em relação ao tema. Reforça
esse entendimento o fato de a Ciset/PR ter explicitado à SEP/PR que a implementação das medidas a que a UPC
se comprometeu poderá ser verificada em futuras ações de controle.
XVII.2 Desoneração da Folha de Pagamento – Acórdão 1.212-TCU-Plenário
232. Analisam-se as medidas adotadas pela SEP/PR com relação à revisão dos contratos de prestação de
serviços firmados com empresas beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento, em linha com os
comandos do Acórdão 1.212/2014-TCU-Plenário, Relator José Múcio Monteiro.
233. O Governo Federal lançou, em agosto de 2011, o Plano Brasil Maior. Uma das medidas anunciadas
foi a desoneração da folha de pagamento para alguns setores da economia, conforme disposto no art. 7° da Lei
12.546/2011. A desoneração previu a substituição das contribuições destinadas à seguridade social a cargo das
empresas beneficiadas da seguinte maneira: em vez de 20% sobre a remuneração dos segurados, estabeleceu
contribuições que variavam entre 1% a 2,5% sobre o valor da receita bruta.
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234. Os percentuais e os setores da economia envolvidos na desoneração foram alterados posteriormente
por diferentes dispositivos legais. A partir de 1º de dezembro de 2015, a desoneração da folha passou a ser
optativa às empresas, conforme disposição da Lei 13.161/2015.
235. Em todo caso, é obrigação dos órgãos e entidades públicos a análise e, se necessária, a revisão dos
contratos cujos objetos tenham sido afetados pela legislação de desoneração da folha, em função do disposto no
art. 65, § 5º da Lei 8.666/1993:
Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de
disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos
preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.
236. Para a análise das medidas adotadas pela SEP/PR quanto à desoneração da folha de pagamento, a
Ciset/PR verificou os três aspectos definidos no Anexo II da DN – TCU 147/2015: abrangência, suficiência e
resultados alcançados. Foram ainda utilizados os procedimentos de auditoria mais recentes definidos pela
Controladoria-Geral da União (CGU).
237. A Constatação 4.1.1 (peça 5, p. 147) descreve a análise empreendida pela Ciset/PR. O controle
interno concluiu que as medidas adotadas pela SEP/PR não abrangeram o total de contratos afetados pela
legislação de desoneração da folha. Com exceção das medidas adotadas pelo Departamento de Obras e Serviços
de Acessos Aquaviários em relação aos Contratos 9/2012, 1/2014 e 12/2014, a SEP/PR demonstrou, em
resposta às solicitações da Ciset/PR, fragilidades quanto às desonerações da folha. No entendimento do controle
interno, para dar cumprimento ao disposto no art. 65, § 5º da Lei 8.666/1993, a SEP/PR deveria realizar
levantamento com o intuito de identificar quais contratos celebrados estariam envolvidos na legislação de
desoneração da folha. Isso cumpriria o aspecto da abrangência e possibilitaria a normatização de orientação
interna sobre os procedimentos a serem adotados em relação ao tema, o que possibilitaria a suficiência das
medidas. Por fim, com essas etapas cumpridas, caberia ao órgão monitorar o resultado obtido em relação a cada
contrato.
238. Como consequência das fragilidades, não foi possível à Ciset/PR assegurar os resultados e a
suficiência das medidas promovidas até então pela UPC. Ressaltou também que a SEP/PR teve dificuldade em
apresentar as informações requisitadas pela equipe de auditoria, e inclusive não prestou nenhuma informação
relativa a algumas contratações. Além disso, a SEP/PR informou desconhecer que possuísse algum estudo para
quantificar, classificar e analisar todos os contratos afetados pela legislação de desoneração. No entanto, como
aspecto positivo, o controle interno aponta que a manifestação do gestor teria demonstrado preocupação em
sanar as fragilidades identificadas e indicado a formação de grupo de trabalho para tratar da questão.
239. Diante do que fora constatado, a Ciset/PR promoveu as seguintes recomendações à SEP/PR (peça
5, p. 149-150):
Recomendação 1: Realizar levantamento que envolva todos os contratos celebrados pela SEP/PR desde
2010, com o intuito de identificar aqueles que possam ter sido afetados pela legislação de desoneração da folha
de pagamento;
Recomendação 2: Definir formalmente sistemática para: i) análise de cada contrato identificado na
Recomendação 1; ii) orientação sobre os passos a serem adotados para alterar os instrumentos ainda vigentes;
iii) cobrança de valores às contratadas em relação àqueles instrumentos com vigência expirada;
Recomendação 3: Manter controles internos atualizados com o propósito de monitorar e subsidiar o
resultado das medidas em relação a cada contrato.
240. Em que pese a insuficiência das medidas adotadas pela SEP/PR com relação à revisão dos
contratos vigentes no tocante à desoneração da folha de pagamentos, consideram-se pertinentes e suficientes as
recomendações da Ciset/PR. Tendo em conta a extinção da SEP/PR, o aprofundamento da análise desse item
torna-se prejudicado e, desse modo, não se considera nova proposta de encaminhamento a respeito.
XVII.3 Levantamento de recomendações e determinações do TCU à SEP/PR
241. Conforme escopo ajustado com o Tribunal de Contas da União, a Ciset/PR identificou e questionou
a SEP/PR a respeito de todos os acórdãos do TCU emitidos entre 2014 e 2016. Quanto aos de 2016,
consideram-se apenas aqueles emitidos até o início do trabalho de campo da auditoria do controle interno e que
tivessem alguma recomendação e/ou determinação à SEP/PR.
242. Assim, chegou-se ao total de 31 acórdãos, cujas recomendações e determinações, bem como as
manifestações da UPC, estão relacionadas no Anexo I do Relatório Anual de Contas (peça 5, p. 156-178).
Tendo em vista a extensão do conteúdo a ser transcrito, abdica-se de reproduzi-lo nesta instrução.

1443
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

243. A Secretaria de Portos, no item 8 de seu Relatório de Gestão (peça 1, p. 185-213) também
descreveu sua atuação em relação às determinações e recomendações do TCU e do órgão de controle interno.
244. Em linhas gerais, não foram identificadas determinações ou recomendações relacionadas a
ocorrências de maior gravidade. Verificou-se que a extinta SEP/PR, em que pese as mudanças institucionais
ocorridas durante o período, particularmente a transferência de suas competências ao MTPA, deu tratamento
satisfatório às demandas exaradas pelo TCU.
245. Desse modo, o levantamento em tela não revelou elementos capazes de influenciar o mérito das
contas dos responsáveis pela extinta Secretaria de Portos da Presidência da República no exercício de 2015.
XVIII. Outras constatações do Controle Interno
246. Em suplemento às análises já discutidas nesta instrução, a Ciset/PR avaliou os registros no Sistema
de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP) quanto aos deslocamentos realizados por pessoas sem vínculo
com a SEP/PR no 2° semestre de 2015 e no 1° semestre de 2016. Embora a gestão sob avaliação se refira ao
exercício de 2015, o controle interno decidiu avaliar atos do exercício de 2016 com o intuito de se demonstrar a
continuidade de fragilidades e impropriedades que tiveram início em 2015. Com relação a esse assunto, a
Ciset/PR apresentou, em seu relatório de auditoria anual de contas, as constatações 5.1.1, 5.1.2 e 5.2.1 (peça 5,
p. 150-155). Tendo em vista a baixa gravidade das constatações, bem como a facilidade de implementação de
soluções – com as quais os gestores já demonstraram concordância – este tópico será descrito de maneira
sucinta.
247. Foram constatados, pelo controle interno, registros de pagamentos para viagens de colaboradores
eventuais. Entretanto, em tais registros não constavam informações sobre a necessidade desses colaboradores
eventuais, tampouco informações concretas sobre os produtos ou auxílios à SEP/PR em tais colaborações. A
Ciset/PR pontua que a manifestação do gestor demonstrou concordância com seus apontamentos e que a
recomendação proferida seria prontamente implementada.
248. Também foi relatado pelo controle interno que um representante da Companhia Docas do Rio de
Janeiro, ocupante de cargo comissionado sem vínculo com a empresa, teve diárias e passagens pagas pela
SEP/PR (situação detalhada na Constatação 5.2.1). Entretanto, nos registros das 18 viagens, realizadas tanto no
segundo semestre de 2015 quanto no início do 1° de 2016, não constavam justificativas para o enquadramento
dos valores das diárias pagas. Além disso, os valores das diárias pagas variavam, pois em alguns deslocamentos
o preposto recebeu valores de diárias relativos a ocupantes de cargos de DAS 6 e, em outros, quantia referente a
cargos de DAS 5 (detalhes dessa discrepância na Constatação 5.1.2). Novamente, o gestor concordou com os
apontamentos e as recomendações da Ciset/PR, comprometendo-se a implementar as soluções de imediato.
249. Essas ocorrências não são capazes de influenciar o mérito das contas dos responsáveis da Secretaria
de Portos no exercício de 2015. Ademais, consideram-se suficientes as recomendações da Ciset/PR, para as
quais os gestores da SEP/PR comprometeram-se a implementar soluções de imediato. Por essa razão, não será
proposto novo encaminhamento.
XIX. Audiências dos responsáveis
250. O presente tópico tem por objetivo realizar a análise das razões de justificativa dos responsáveis
pelas irregularidades atinentes aos Contratos 33/2015 e 34/2015 celebrados pela Secretaria de Portos. Essas
irregularidades foram detalhadas pela Ciset/PR no Relatório de Auditoria Anual de Contas da SEP/PR de 2015,
Constatações 2.2.2 e 2.2.3 (peça 5, p. 64-131).
251. Como resultado da auditoria realizada na SEP/PR, no tocante às mencionadas constatações, a
Ciset/PR propôs que as contas dos responsáveis fossem julgadas regulares com ressalvas pelo TCU. Todavia,
diante da gravidade dos fatos apontados, esta Unidade Técnica considerou indicado o aprofundamento das
análises por meio de audiências, com possibilidade de responsabilização em caso de confirmação das
irregularidades e existência de nexo de causalidade.
252. A fim de evitar que a análise de cada uma das razões de justificativa se tornasse excessivamente
longa e repetitiva, apresentam-se os fatos e as conclusões gerais a respeito dos atos inquinados relacionados aos
Contratos 33/2015 e 34/2015.
XIX.1 Falhas relacionadas ao Contrato Emergencial 33/2015 (Constatação 2.2.2)
253. O controle interno apontou falhas na celebração e na execução do Contrato Emergencial 33/2015,
para prestação de serviços continuados de secretariado e de apoio técnico administrativo. Foram descritas na
Constatação 2.2.2 (peça 5, p. 64-87).
254. Inicialmente, a Ciset/PR apontou falhas na seleção da empresa de prestação de serviços. Consoante
o Relatório de Auditoria (peça 5), das vinte e oito propostas recebidas na licitação, a Secretaria de Portos
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rejeitou indevidamente quinze propostas com as seguintes alegações: i) intempestividade da apresentação da
documentação de habilitação solicitada no termo de referência (quatro propostas rejeitadas); ii) inscrição de uma
empresa no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin); iii) erros diversos
na planilha de custos, como percentual de tributação diferente, cotação de benefícios em desacordo com
convenção coletiva de trabalho, percentuais relativos à necessidade de retenção de valores em conta vinculada
(férias, adicional de férias, multa de FGTS do aviso prévio indenizado e trabalhado) em desacordo com o
percentual determinado na Instrução Normativa – SLTI/MPOG 2/2008 (dez propostas rejeitadas).
255. Destacou que a SEP/PR ofereceu apenas dois dias úteis às empresas para apresentação dos
documentos em questão, visto que iniciou a pesquisa de mercado em 3 e 4/12/2015, solicitando a apresentação
de preços para a contratação até às 18h do dia 7/12/2015, tendo os dias 5 e 6/12/2016 recaído em sábado e
domingo, respectivamente. Além disso, registrou que, consoante o Acórdão 6.246/2010-TCU-2ª Câmara,
Relator Raimundo Carreiro, não havia vedação legal para a contratação de empresas inscritas no Cadin, embora
permanecesse em vigor a obrigatoriedade de consulta prévia ao cadastro para a celebração de contratos que
envolvessem o desembolso de recursos públicos.
256. Informou que a Secretaria de Portos deixou de analisar uma segunda proposta da empresa APECE,
com valor mais baixo (R$ 12.769.594,44) que o da empresa contratada (Intelit Processos Inteligentes Ltda. EPP,
no valor de R$ 13.381.959,18). Relatou também que essa última não apresentou, na planilha de formação de
custos, os valores para vale transporte e plano de saúde para os cargos de Secretária N2 e Apoio Administrativo
N1 e N2 (RJ), e que, em outro momento, essa falha teria sido motivo para rejeitar a proposta da empresa WR
Comercial de Alimentos e Serviços Ltda. (R$ 12.554.487,36).
257. Destarte, o Controle Interno concluiu não ter sido observado o princípio da seleção da proposta
mais vantajosa para a administração na celebração de contrato emergencial, ferindo-se o art. 3º c/c o art. 26,
parágrafo único, inciso III, da Lei 8.666/1993.
258. O exame do Processo Administrativo 00045.004088/2015-15, referente à contratação emergencial
de serviços de apoio administrativo e secretariado, mostra que o levantamento de pessoal para a referida
contratação foi realizado às pressas, sem a adequada análise do quantitativo de postos necessários. Cada área da
Secretaria de Portos apenas respondeu a um memorando do então Diretor do Departamento de Gestão
Corporativa que solicitava levantamento de necessidades, considerando o “entendimento da atual gestão e
devido a novos projetos”.
259. Não houve análise gerencial com a profundidade necessária sobre o quantitativo demandado, que
ampliou significativamente o número de terceirizados de 96 para 211. O termo de referência utilizado para a
contratação descreve que em razão de o Plano Nacional de Logística Portuária (PNLP) e de o Plano de
Investimento em Logística (PIL), e, ainda, de a nova Lei 12.815/2013 terem permitido o aumento de
investimentos, o que teria motivado a readequação da demanda para que as atividades regimentais fossem
executadas apenas por servidores, não havendo necessidade de eles ocuparem atribuições de suporte operacional
administrativo.
260. Ressalte-se que a Secretaria de Portos lançou, em 21/7/2015, o edital de Pregão Eletrônico 7/2015,
para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de secretariado e de suporte
operacional, em caráter subsidiário, no âmbito da SEP/PR, em Brasília/DF e no Rio de Janeiro/RJ, também com
o quantitativo de 96 terceirizados. Frise-se que, na data de lançamento do instrumento convocatório, os
referidos planos e a legislação já eram de pleno conhecimento da Secretaria de Portos e, ainda assim, mantevese o quantitativo de 96 terceirizados.
261. O próprio termo de referência que pautou a contratação emergencial considerou a proximidade de
conclusão do Pregão Eletrônico 7/2015 que, à época, encontrava-se em andamento. Posteriormente, esse
procedimento licitatório foi revogado pela Secretaria de Portos. Ademais, os contratos anteriores 20/2014 e
20/2015, celebrados com a empresa Works Construção e Serviços Eireli, com o mesmo objeto, também tinham
como quantitativo 96 postos de trabalho.
262. A situação se agrava quando se observa o contexto econômico em que se realizou o aumento da
despesa com terceirizados. A crise econômica que se iniciou em 2014 resultou em recessão de 3,8% do PIB em
2015, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O Decreto 8.456/2015, e
alterações posteriores, promoveram o contingenciamento de recursos no Poder Executivo para o exercício de
2015. Nesse sentido, o limite de movimentação e empenho do órgão foi reduzido de R$ 994 milhões para
R$ 688 milhões no decorrer de 2015, chegando a R$ 405 milhões em novembro daquele ano.
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263. Nesse ambiente, o aumento de quantitativo de pessoal terceirizado (secretariado e suporte
operacional) precisaria ser mais bem fundamentado, com a descrição das atividades/processos que seriam
atendidos com a contratação. Ademais, não se vislumbra razoável a revogação do Pregão Eletrônico
regularmente constituído para dar lugar a contratação direta com os defeitos apontados.
264. A respeito da constatação da Ciset/PR de inobservância do princípio da seleção da proposta mais
vantajosa para a administração, em resposta a diligência do TCU (peça 16), o MTPA ressaltou que as propostas
das empresas desclassificadas, na maioria das vezes, não contemplavam os benefícios mínimos exigidos nas
convenções coletivas de trabalho, além de apresentarem erros nas planilhas de custos e formações de preços.
265. Do exame do Processo Administrativo 00045.004088/2015-15, verificou-se que a Assessoria
Jurídica ainda recomendou ao Departamento de Gestão Corporativa (DGC) que avaliasse a conveniência e a
oportunidade de rever os motivos que ensejaram a desclassificação das demais propostas (Parecer
300/2015/ASJUR-SEP/CGU/AGU - peça 24). Essa reavaliação consta do Despacho 2.649/2015/DGC/SEP/PR
(peça 25), em que se apresenta análise das recomendações constantes do referido parecer. Tal recomendação da
Assessoria Jurídica, contudo, não foi atendida.
266. Desse modo, o rigor observado pelo DGC na análise das propostas, deixando de avaliar ofertas
mais vantajosas após o curto prazo estabelecido (dois dias úteis), além de não permitir o complemento e/ou a
correção das planilhas das empresas desclassificadas, revelou-se medida desarrazoada e antieconômica, ainda
que se verificasse urgência na contratação.
XIX.2 Falhas relacionadas ao Contrato 34/2015 (Constatação 2.2.3)
267. No que tange ao Contrato 34/2015, destinado à aquisição de sistema de gerenciamento interno de
gestão e execução de convênios e instrumentos congêneres, mediante inexigibilidade de licitação, a Constatação
2.2.3 (peça 5, p. 88-131) da Secretaria de Controle Interno identificou diversas falhas em sua celebração e
execução.
268. Consoante o relatório de auditoria da Ciset/PR, a justificativa da contratação não se sustentava ante
a pequena quantidade de instrumentos celebrados pela SEP/PR e considerando, ainda, que os sistemas Siafi e
Siconv já possuem ferramentas que possibilitam a extração de relatórios gerenciais sobre prestações de contas,
bem como sobre vigências e liberação de recursos.
269. A Ciset/PR recordou que, em suas avaliações da SEP/PR em anos anteriores, a ausência de sistema
de tecnologia da informação não foi identificada como causa de fragilidade na gestão das transferências da
UPC. Para o Controle Interno, carência de pessoal e fragilidades nos controles internos da própria gestão, a
exemplo dos registros desatualizados no Siconv e no Siafi, seriam as principais causas.
270. Também foi registrado que o termo de referência da contratação possuía exigências que não se
coadunavam com as especificações de um sistema de transferências voluntárias, revelando falha no
planejamento da contratação. Conforme mostra o relatório de auditoria, as exigências constantes do termo de
referência se enquadravam mais a um sistema de gerenciamento de projetos (peça 5, p. 93) e de gestão de
contratos (peça 5, p. 95).
271. O Anexo I do termo de referência definiu requisitos para três módulos: 1 – Solução Tecnológica de
Gerenciamento Interno de Convênios e Instrumentos Congêneres; 2 – Solução Tecnológica de
acompanhamento, controle, fiscalização e execução de convênios e instrumentos congêneres; e 3 – Solução de
apoio para Acompanhamento da Execução Orçamentária e Financeira no Siafi e Siconv. Ademais, consoante o
item 4.15 do termo de referência, o extrator Siafi integraria os módulos 1 e 2 como submódulo.
272. A Ciset/PR observou que a SEP/PR efetuou os recebimentos definitivos e os respectivos
pagamentos dos módulos 1 e 2 apenas uma semana após a assinatura do contrato e sem que houvesse as
funcionalidades de: i) extrator do Siafi; ii) legislação aplicada a convênios; e iii) prestação de contas parcial e
final. Consulta ao sítio Portal da Transparência indica que realmente foram pagos à empresa R$ 3.500.000,00
em dezembro de 2015, referente aos módulos I (gerenciamento interno) e II (acompanhamento, controle,
fiscalização e execução), contemplando as licenças, desenvolvimento, implementação de melhoria, agregação
de funcionalidades, atualização e manutenção evolutiva, e ainda R$ 300.000,00 em dezembro de 2016, referente
ao módulo III de implantação e customização.
273. Para a Secretaria de Controle Interno, esse recebimento definitivo, bem como o respectivo
pagamento, foram irregulares, já que o extrator Siafi corresponderia à principal ferramenta do sistema adquirido.
A SEP/PR, à época da celebração do instrumento contratual, possuía 22 transferências voluntárias vigentes, das
quais 19 registradas apenas no sistema Siafi. Desse modo, a ausência da funcionalidade não permitiria o registro
de 86% das transferências vigentes na data da celebração do Contrato 34/2015, o que revela a falta de

1446
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

razoabilidade, antieconomicidade e risco ao erário acarretados pelo recebimento definitivo e pagamento
adiantado pelos módulos 1 e 2.
274. Segundo a Ciset/PR, apesar de a SEP/PR ter apresentado imagens do sistema de prestação de
contas, não seria possível atestar sua funcionalidade porque o extrator Siafi estava inoperante. Além disso, não
teria sido demonstrado o funcionamento da ferramenta “Legislação aplicada a convênios e instrumentos
congêneres”.
275. A auditoria interna também destacou que o planejamento da contratação foi realizado sem pesquisa
de mercado e sem avaliação dos preços da contratada, mesmo após manifestações do setor de Compras e
Contratações e da Assessoria Jurídica nesse sentido.
276. A Ciset/PR ressaltou que, nos termos do art. 22 da Instrução Normativa 4/2014, da Secretaria de
Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI/MPOG),
caberia aos representantes técnico e administrativo da Equipe de Planejamento da Contratação a avaliação dos
preços da contratação, fundamentada em pesquisa de mercado, a exemplo de contratações similares, valores
oficiais de referência, pesquisa junto a fornecedores ou tarifas públicas.
277. No entanto, a necessária equipe de planejamento da contratação só foi instituída após
recomendação da assessoria jurídica (Parecer 301/2015/ASJUR-SEP/CGU/AGU, de 8/12/2015 - peça 28, p. 4),
com apenas três dias de antecedência da data da celebração do instrumento contratual (11/12/2015). Ademais,
quando da instituição da equipe, a área requisitante já havia realizado contatos profissionais e seleção de
fornecedor. Ou seja, a referida equipe não participou de todas as fases da contratação, como a avaliação da
solução de tecnologia da informação e os contatos com possíveis fornecedores, ferindo-se o disposto nos arts. 9
e 10 da IN – SLTI/MPOG 4/2014.
278. O parecer jurídico alertou ainda para a necessidade de se demonstrar a compatibilidade do preço
ofertado com o de mercado, isto é, com outros órgãos públicos ou particulares. O documento descreve que o
balizamento de preço de comercialização apresentado se mostrava insuficiente e que deveria haver exposição de
motivos pela não apresentação de valores que justificassem o preço da contratação.
279. Apesar das orientações emitidas pela Assessoria Jurídica, a equipe de planejamento da contratação
emitiu novo termo de referência sem que constasse avaliação dos preços propostos pela contratada, tendo sido
esse termo de referência aprovado pelo Diretor do Departamento de Gestão Corporativa.
280. Analisando-se a contratação do sistema Geconv de forma global, vê-se que a própria justificativa
da aquisição presente no termo de referência (peça 26, p. 2-3) também foi considerada frágil pelo Controle
Interno. O relatório da Ciset/PR descreve que os dois principais parágrafos da referida justificativa apenas
mencionam a multiplicidade de instrumentos de transferências voluntárias celebrados pela Secretaria de Portos,
a ausência de sistema para gerência e a necessidade de controlar a vigência dos instrumentos e os repasses de
recursos, sem maiores detalhamentos.
281. No entanto, tampouco a multiplicidade de instrumentos afirmada pela Secretaria de Portos estaria
devidamente caracterizada. A Ciset/PR destacou que a SEP/PR celebrou, em 2014, apenas cinco transferências
voluntárias, sendo dois termos de compromisso e três termos de execução descentralizada, e seis em 2015,
sendo um convênio e quatro termos de execução descentralizada, um deles cancelado.
282. De fato, a morosidade na análise das prestações de contas de convênios/instrumentos congêneres
tem sido apontada como deficiência da gestão da unidade jurisdicionada (Acórdãos 9.405/2015, Relator
Augusto Nardes, 1.444/2016, Relatora Ana Arraes, e 11.204/2016, Relatora Ana Arraes, todos da 2ª Câmara
deste Tribunal). Contudo, em linha com as conclusões da Secretaria de Controle Interno, entende-se que essa
recorrente falha se mostra mais relacionada com a ausência de alocação de pessoal para a atividade e a
fragilidade dos controles internos da própria SEP/PR do que com a necessidade de um sistema informatizado de
gerenciamento de convênios. A Ciset/PR destacou a existência de registros desatualizados no Siconv e no Siafi
(que são os sistemas oficiais abertos aos órgãos de controle) e ainda afirmou que um terceiro sistema, como o
Geconv, poderia resultar em redundância de registros.
283. O quantitativo de transferências voluntárias celebrado pela extinta Secretaria de Portos em 2015, no
total de cinco, pode ser considerado baixo frente a outros órgãos da administração pública federal a ponto de
justificar a necessidade de um sistema de gerenciamento exclusivo do órgão para esse fim. Como já
mencionado, o Parecer 301/2015/ASJUR-SEP/CGU/AGU (peça 28, p. 5) destacou a necessidade de
aprimoramento da motivação, por não haver registro de quais atividades institucionais da Secretaria de Portos
foram comprometidas devido à falta de contratação dos serviços.
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284. Desse modo, as justificativas elencadas pela extinta Secretaria de Portos não podem ser
consideradas suficientes para aquisição do sistema de gerenciamento. Em que pese a afirmação do MTPA de
que o Geconv já estaria em operação, não foi caracterizada a necessidade do referido sistema para atender ao
objetivo de controlar a vigência dos instrumentos de transferência.
285. O Controle Interno também questiona o fato de a SEP/PR não ter avaliado o motivo de o Geconv
não ter sido contratado no âmbito da Administração Pública Federal, desde 2007, ano em que a empresa
forneceu o sistema ao então Ministério da Ciência e Tecnologia. O referido sistema foi abandonado naquele
órgão em razão do lançamento do Siconv.
286. Assim, concorda-se com o Controle Interno quando afirma que o planejamento da contratação foi
irregular, já que realizado sem pesquisa de mercado e sem avaliação dos preços da contratada, mesmo após
manifestações do setor de Compras e Contratações e da Assessoria Jurídica. Por tornar o quadro ainda mais
agravante, vale repisar que, mesmo após a emissão do parecer da assessoria jurídica, a equipe de planejamento
da contratação emitiu novo termo de referência sem que constasse avaliação dos preços propostos pela empresa
fornecedora do sistema e sem complementar a justificativa da contratação.
287. Também podem ser consideradas deficiências do planejamento da contratação: i) a ausência de
decomposição dos custos do Produto 5 - Implantação, Customização e Treinamento; ii) a falta de justificativa da
necessidade de 8.000 horas de consultoria para a execução dos Produtos 6 e 7 – Projeto Melhoria dos Processos
de Gestão de Recursos Transferidos por Convênios e Horas Técnicas de Serviço sob demanda; iii) a não
apresentação da minuta do contrato à assessoria jurídica do órgão, em descumprimento ao parágrafo único do
art. 38 da Lei 8.666/1993, mesmo após ter sido alertada por meio de parecer jurídico; iv) a falta de embasamento
sobre a previsibilidade de prorrogação contratual; e v) Termo de Referência cujas exigências do Módulo 1 se
enquadram mais a um sistema de gerenciamento de projetos, ao passo que as do Módulo 2 a um sistema de
gestão de contratos.
288. Ainda segundo o Controle Interno, a empresa contratada não possuía capacidade técnica para
fornecer os objetos contratados, pois estava inativa havia cinco anos. A fiscalização correlacionou os dados dos
representantes da contratada que prestaram os serviços com as informações da última Relação de Atividades de
Informações Sociais (RAIS) e constatou que nenhuma das pessoas informadas teve vínculo trabalhista com a
contratada no exercício de 2015. Ainda de acordo com a Ciset/PR, em 2015, a contratada teve apenas uma
empregada, cujo vínculo de trabalho foi iniciado em 1º/12/2015, apenas dez dias antes da celebração do
Contrato 34/2015.
289. Compulsando os autos do processo administrativo de contratação, especialmente a documentação
apresentada pela empresa FAF Tecnologia da Informação Ltda., verifica-se que o atestado de capacidade técnica
mais recente apresentado era de setembro/2007, para a Prefeitura de Arapiraca/AL, ou seja, cerca de oito anos
antes do fornecimento do sistema. O atestado mais recente, de novembro/2009, não tratava do sistema, mas de
elaboração de manuais e treinamentos.
290. Chama atenção também a alteração societária promovida em 19/11/2015, que transferiu a
totalidade da empresa a outros sócios. Logo na semana seguinte, a empresa encaminhou a proposta para
fornecimento do sistema Geconv à SEP/PR. Além disso, a Demonstração do Resultado do Exercício de 2014
mostra que a empresa, até então denominada FAF Consultorias Ltda., estava inoperante naquele exercício.
291. Por óbvio, a transferência societária não é ilegal, mas a contratação direta de uma empresa que
mudou recentemente todo seu quadro societário e que não apresentava atividade operacional há tempos deveria
requerer maior diligência por parte dos gestores da Secretaria de Portos, em especial no momento do
planejamento da contratação.
292. Por fim, quanto à constatação em tela, cabe mencionar que a matriz de responsabilização proposta
pela Ciset/PR (peça 8, p. 2-5) mostra, como nexo de causalidade, que o comportamento de cada agente foi
determinante para a ocorrência das irregularidades e seus resultados.
XIX.3 Razões de justificativa do Sr. Luiz Otávio Oliveira Campos
293. Por meio do Ofício 359/2017-TCU/SeinfraPortoFerrovia, de 28/7/2017 (peça 32), o Sr. Luiz
Otávio Oliveira Campos, à época Secretário Executivo da Secretaria de Portos da Presidência da República, foi
comunicado de sua audiência, motivada por ter celebrado o Contrato Emergencial 33/2015 sem realizar
avaliação adequada do quantitativo de postos necessários, em afronta ao disposto no art. 15, § 7º, inciso II, da
Lei 8.666/1993; e por ter celebrado o Contrato 34/2015 com a empresa FAF Tecnologia da Informação Ltda.
sem pesquisa de mercado e sem avaliação dos preços propostos pela contratada, e sem justificativa técnica
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razoável para aquisição de sistema de gerenciamento de transferências, contrariando o art. 14 da Lei 8.666/1993
c/c o art. 14 da IN – SLTI/MPOG
4/2014.
294. As razões de justificativa do responsável, abordadas nos parágrafos subsequentes, foram
encaminhadas a este Tribunal e inseridas nos autos às peças 63 a 65.
295. Inicia-se com uma síntese dos fatos que levaram à audiência e com explanações gerais a respeito da
SEP/PR e sua extinção, com a transferência de atribuições para o MTPA.
296. O responsável alega que, ao assumir o cargo de Secretário Executivo da SEP/PR, em 14/10/2015,
adotara providências para promover o aumento do quadro de pessoal qualificado que pudesse dar tratamento às
tarefas atrasadas e às que estariam por chegar no órgão. Entretanto, aponta que fatores externos, principalmente
políticos, teriam dificultado as contratações.
297. Aduz que a determinação da Ciset/PR no sentido de que terceirizados de apoio técnico
administrativo não mais exercessem funções exclusivas de servidores efetivos teria provocado o acúmulo de
tarefas, especialmente na Coordenação-Geral de Convênios, diante da insuficiência de pessoal efetivo próprio
com acesso a sistemas da Administração Pública Federal – Siafi e Siconv. Ademais, o deslocamento de
servidores efetivos para atividades que lhes eram exclusivas teria elevado a necessidade de contratação de mais
mão de obra terceirizada, dedicada ao desempenho de tarefas acessórias e auxiliares. Assim, atendendo a
solicitações de seus subordinados hierárquicos, o gestor teria buscado o aumento no quadro de efetivos
(excedentes já aprovados em concurso público) e de terceirizados (via contratação).
298. O ex Secretário Executivo cita que, em 27/4/2015, tinha sido aberto processo administrativo de
licitação para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de secretariado e apoio
administrativo, voltados para o exercício de atividades de apoio no âmbito da SEP/PR, em Brasília e no Rio de
Janeiro. Para instruir tal processo de licitação, em setembro de 2014, o então Diretor de Gestão Corporativa teria
solicitado levantamento, em cada setor, das necessidades e dos perfis para a contratação de terceirizados para
dar suporte aos servidores. Chegou-se ao total de 96 postos de trabalho.
299. O Sr. Luiz Otávio informa que o procedimento licitatório se estendeu até o início de 2016, quando
fora revogado, por motivos relacionados a fatos anteriores a sua gestão. Entre esses motivos, estariam a reforma
ministerial ocorrida em setembro de 2015, com troca do Ministro, o que demandaria a readequação do
planejamento estratégico, das diretrizes e das políticas vigentes. Alega que tal mudança incrementaria a
demanda de trabalho, tornando inadequado o quantitativo de 96 postos de trabalho e a própria contratação
desses profissionais por meio do pregão em andamento.
300. Na Nota Técnica 8/2016 (peça 64, p. 3), a SEP/PR teria registrado que o procedimento licitatório
em curso (Pregão Eletrônico 7/2015) não mais poderia ser aproveitado, eis que inconveniente e inoportuno,
considerando que as especificações e quantitativos referenciados seriam insuficientes. Diante disso, o então
Diretor de Gestão Corporativa, subordinado ao Secretário Executivo, teria revogado o procedimento.
301. Prossegue abordando o levantamento de necessidade de pessoal que o Diretor de Gestão
Coorporativa teria realizado e que teria chegado ao número de 211 terceirizados. Alega que a situação da
SEP/PR estaria caótica.
302. Adiante, o gestor acrescenta que não lhe poderia ser imputada irregularidade pela contratação de
terceirizados diante da conhecida deficiência de pessoal nos quadros da SEP/PR, incompatível com o volume de
trabalho. Ao assumir o cargo de Secretário Executivo ele teria envidado esforços para recompor o quadro de
pessoal necessário às funções de suporte e auxílio aos servidores. Em sua visão, ainda que hipoteticamente o
levantamento de quantitativos em cada setor tenha sido injustificado, tal fato não seria de sua responsabilidade,
já que incompatível com suas tarefas. Haveria uma distância hierárquica entre sua posição e a dos responsáveis
pela avaliação adequada de postos de trabalho, o que estaria claro no Regimento Interno da SEP/PR.
303. Com relação ao Contrato 34/2015, o Sr. Luiz Otávio pontua que, no final de 2015, a SEP/PR
instaurara processo administrativo para aquisição e implantação de um Sistema de Gerenciamento Interno para
organizar e sistematizar os fluxos de informação dos convênios e instrumentos congêneres da Secretaria. Aduz
que a multiplicidade de instrumentos de transferência vigentes demandaria um sistema para seu adequado
controle.
304. Passa a discorrer sobre o sistema de gerenciamento Geconv, contratado junto à empresa FAF
Tecnologia da Informação Ltda. Tal sistema abrangeria não somente convênios, como também instrumentos
congêneres e seria customizado para a SEP/PR, mediante obtenção de licenciamento de software. Evoca que o
Siafi e o Siconv não permitiriam a customização de dados de acordo com a necessidade do cliente, nem a
geração de relatórios de sequências de consultas. Todavia, aponta que “o Siconv é o sistema utilizado para
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catalogar e apurar todas as etapas dos convênios, contratos de repasse e termos de parceria, desde a
formalização da proposta até a prestação final de contas”. O Geconv, por sua vez, facilitaria a visualização das
informações ao importar dados do Siafi e do Siconv, o que evitaria erros de digitação e intervenções humanas.
Também estaria apto ao cadastro de convênios não inscritos no Siconv.
305. Prossegue afirmando que o Geconv traria melhorias para reduzir a morosidade na análise de
prestações de contas e o número de servidores necessários para exercer a função. A seu ver, o sistema também
preveniria manipulação ou ocultação de informações.
306. Adiante, o gestor aduz que, sendo a empresa FAF Tecnologia da Informação Ltda. a única
fornecedora, no Brasil, do software Geconv, não seria possível a realização de pesquisa de mercado para a
contratação do sistema. Com relação ao preço de contratação, pontua que a SEP/PR, a seu ver, teria realizado
avaliação suficiente de preço, consubstanciada em comparação com contratação realizada, no ano de 2006, pelo
Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT, único órgão em Brasília que já teria usado o Geconv. Ainda assim,
os módulos contratados não tinham sido os mesmos. O MCT não teria contratado projeto de melhorias nos
processos de trabalho nem prestação de serviços de consultoria.
307. Em tópico subsequente, o Sr. Luiz Otávio aborda tema afeto à exclusão de culpabilidade nos casos
em que o gestor não possua envolvimento direto com o ato impugnado. Redige que os dirigentes somente
podem ser responsabilizados pelos atos omissivos ou comissivos a que deram causa, considerando-se sua esfera
de atribuições e envolvimento direto com os fatos. Assim, na inexistência de provas de omissão do gestor para
corrigir o ato danoso, a responsabilidade deveria ser afastada.
308. O peticionário, por fim, evoca os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e o
reconhecimento, por este TCU, de sua boa-fé no que tange aos atos praticados, para requerer o acolhimento de
suas razões de justificativa e a não imposição de penalidades.
Análise
309. Em suas razões de justificativa, o Sr. Luiz Otávio busca afastar o entendimento pela irregularidade
dos atos afetos à assinatura, pela Secretaria de Portos, dos Contratos 33/2015 e 34/2015. Paralelamente, esforçase para mostrar que, ainda que os atos fossem considerados irregulares pelo TCU, sua culpabilidade deveria ser
afastada, haja vista que os procedimentos que culminaram com as contratações não guardariam relação direta
com a função de Secretário Executivo. O gestor teria agido baseado em documentos produzidos por seus
subordinados, por quem depositava confiança profissional.
310. Em várias passagens, o texto adota a necessidade de pessoal na Secretaria de Portos como
justificativa para a utilização de meios irregulares para o reforço do quadro, como a realização de sucessivas
contratações emergenciais de terceirizados e o cancelamento do pregão eletrônico em regular andamento, que
mais se coadunava com o ordenamento legal. O texto foca na necessidade de servidores e terceirizados pela
SEP/PR, tentando minimizar as irregularidades apontadas.
311. Assim, nas razões de justificativa fica clara a tentativa de justificar a adoção de exceções previstas
na Lei de Licitações e Contratos, quando a regra geral da licitação é que deveria ser adotada, com a alegação de
necessidade imediata de reforço de quadros de pessoal e urgência para aquisição de sistema de gerenciamento
de convênios e outras transferências.
312. Em determinado ponto, o gestor afirma que os servidores terceirizados foram impedidos de realizar
tarefas próprias de efetivos e os efetivos, por sua vez, foram alocados em atividades exclusivas. Não se verifica
coerência lógica, assim, na alegação do gestor no sentido de que, ao mesmo tempo, as alterações de lotação de
pessoal agravaram a insuficiência tanto de efetivos quanto de terceirizados. A necessidade de modificações de
lotação apenas reforça a ideia de que a SEP/PR deveria ter promovido paralelamente avaliação adequada do
quantitativo de postos de trabalho necessários (peça 63, p. 6). Afinal, a conclusão básica a que se chegaria após
a leitura dessa parte das razões de justificativa é que a modificação de lotação dentro da própria SEP/PR
representaria reforço de mão de obra em ao menos um dos tipos de atividades, exclusivas ou acessórias. Não
parece haver fundamento na sustentação de que o cumprimento da determinação do controle interno tenha
provocado déficit generalizado, já que não houve diminuição do quadro da Secretaria.
313. Se a situação geral da Secretaria de Portos não era a ideal, esperar-se-ia maior prudência no sentido
de se levantar os tipos de atividades acumuladas, a expectativa de recebimento de novas demandas,
considerando a reconhecida limitação de empenho orçamentário sofrida pela Secretaria e órgãos públicos em
geral, para então se realizar procedimento formal e com bases técnicas para se obter os perfis e números de
cargos necessários. Na mesma esteira, após esse procedimento, que traria melhorias permanentes para a
SEP/PR, a contratação deveria ser realizada de forma transparente, vantajosa e aderente à regra geral de
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realização de processo licitatório. Assim, repisa-se, não se vislumbra razoabilidade no descarte do pregão
eletrônico válido que visava à contratação de número de profissionais que, se não suficientes na visão dos
gestores, estava em linha com as contratações emergenciais anteriores e com a situação de grave crise
econômica.
314. Com relação à conduta do postulante no sentido da recomposição dos quadros de pessoal
terceirizado da Secretaria, após receber de subordinados o levantamento de quantitativo de pessoal
supostamente necessário, entende-se razoável seu argumento quanto à posição hierárquica de Secretário
Executivo não estar compatível com a responsabilidade direta pelo adequado levantamento interno de
necessidades, ainda mais no caso de sua recente condução à Secretaria de Portos e posse no cargo
(aproximadamente dois meses). Não é possível afirmar com margem de segurança satisfatória que o Secretário
Executivo tenha detido parcela de culpa relevante pela forma como o levantamento de pessoal foi realizado.
Quanto ao Contrato 34/2015, as razões de justificativa apresentam alguns dados a respeito do quantitativo de
convênios e outros instrumentos de repasse firmados pela SEP/PR no passado, o que justificaria a contratação
de novo sistema de gerenciamento. Todavia, não é revelado o fato de que o sistema contratado representaria
essencialmente uma redundância diante da existência e obrigatoriedade de uso do Siconv. Ou seja, os
argumentos buscam induzir a ideia de que a contratação do sistema era imprescindível para o adequado controle
da vigência dos convênios e outros instrumentos, o que não merece prosperar.
315. Também se aplica a este caso o entendimento de que, diante do cenário de contenção e priorização
de despesas, paralisação de projetos, limitação de novos ajustes e crise financeira sistêmica, esperar-se-ia maior
diligência do órgão com relação aos recursos do erário. Repisa-se que o limite de movimentação e empenho do
órgão foi reduzido de R$ 994 milhões para R$ 688 milhões no decorrer do ano de 2015, chegando a R$ 405
milhões em novembro, pouco antes da contratação criticada.
316. Ainda que o Geconv hipoteticamente permitisse alguma facilidade de manipulação ou visualização
de dados, como alegado, isso não o tornaria imprescindível para o atingimento dos fins da Secretaria de Portos,
ainda mais ao relembrarmos que o registro de dados no Siconv é obrigatório por parte dos órgãos públicos
federais. Desse modo, a utilização do Geconv para controle de instrumentos de transferência voluntária poderia
causar até mesmo duplicidade de trabalho de lançamento e/ou análise de dados, já que, repise-se, a utilização do
Siconv não constitui faculdade por parte da SEP/PR. Ademais, a dedicação de força de trabalho para utilização
de sistemas possivelmente redundantes vai de encontro à constantemente alegada carência de pessoal na
Secretaria. Conforme apontou o controle interno, os Sistemas Siafi e Siconv já possuem ferramentas que
possibilitam a extração de relatórios gerenciais sobre prestações de contas, bem como sobre vigências e
liberação de recursos (peça 5, p. 89).
317. Outro aspecto que merece ser considerado refere-se aos reflexos futuros da falta de uma necessária
avaliação técnica criteriosa e consistente quanto à real vantagem da aquisição de mais um dispendioso sistema e
toda a estrutura de adaptação a seu uso. Uma rigorosa avaliação certamente deveria ter sido realizada
previamente à contratação do Geconv. No entanto, o sistema foi claramente contratado às pressas e com base
em frágeis embasamentos. Diante da compra do produto, criou-se quase uma obrigatoriedade de sua utilização
daquele momento em diante. Conforme já abordado, tal fato pode ocasionar mais entraves do que soluções à
SEP/PR, no momento presente e também no futuro, caso próximas administrações o considerem desnecessário,
como ocorreu no então MCT após o lançamento do Siconv. O fato de a licença do software ser dispendiosa e
vitalícia, por si só, era suficiente para demandar redobrada cautela quanto à existência de benefícios reais de sua
utilização. Não se pode olvidar que, embora outros relevantes órgãos e entidades federais realizem
constantemente convênios e transferências voluntárias, muitos em escala largamente superior à da SEP/PR, não
se tinha notícia da utilização do Geconv por nenhum deles, o que seria natural de se esperar se o sistema
proporcionasse grandes benefícios. Pelo contrário, frise-se, o que se tinha notícia era do abandono de sua
utilização por parte do MCT.
318. Quanto à falta de pesquisa de mercado previamente à contratação do Geconv, o gestor restringe o
tema ao fato de a empresa FAF Tecnologia da Informação Ltda. ser a única fornecedora no Brasil. Todavia, a
partir da leitura atenta da constatação 2.2.3 da Ciset/PR (peça 5, p. 88-130) e das análises realizadas pela
Unidade Técnica do TCU, fica claro que a reclamada falta de pesquisa de mercado foi tratada em sentido amplo,
considerando que, caso hipoteticamente ficasse comprovada tecnicamente a necessidade de contratação de novo
software para auxiliar na gestão de convênios e instrumentos congêneres, esperar-se-ia pesquisa envolvendo
uma diversidade de produtos, não apenas o Geconv. Ademais, não há documentos tecnicamente embasados que
comprovem que tal sistema, com utilização praticamente nula dentro dos órgãos públicos, fosse imprescindível
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ou o único capaz de atender às alegadas necessidades da SEP/PR. Assim, não prospera o argumento de que era
impossível a realização de pesquisa de mercado.
319. No que tange à avaliação de preços, diferente do entendimento esposado pelo gestor, considera-se
insuficiente a comparação com a contratação realizada, nove anos antes, por um único órgão da Administração
Pública Federal, o então MCT, e, ainda assim, composta por módulos de software que não coincidiam com o
contratado pela SEP/PR. O próprio responsável aponta que o extinto Ministério não havia contratado, por
exemplo, o genérico projeto de melhoria de processos, tampouco os serviços de consultoria, criticados pela
Ciset/PR e pelo TCU. Quanto a esse tópico, faz-se mais duas considerações.
320. Primeiramente, a avaliação de preços não se limita apenas a consultas sobre a existência de
contratos pretéritos de outras instituições envolvendo exatamente o mesmo produto. Mesmo na existência de
contratações comparáveis, deve-se haver uma análise apurada de cada parcela do preço apresentada no
orçamento da empresa vendedora. O orçamento deve ser desmembrado e cada item deve ser verificado quanto a
diversos critérios, como a necessidade do órgão, a razoabilidade do preço, a aderência a preços praticados no
mercado para itens similares em outros produtos etc. Por exemplo, a contratação de qualquer software envolve
licenças, instalação nas máquinas do comprador, assistência técnica, garantia, capacitação etc. As parcelas
desmembradas muitas vezes guardam semelhanças que podem ser adotadas como forma de análise de preços.
Essa avaliação criteriosa que a SEP/PR não demonstrou sequer ter iniciado torna-se ainda mais relevante
quando se trata de contratação direta sem licitação e envolvendo produto cuja adoção em outras instituições é,
até onde se sabe, nula.
321. Em segundo, destaca-se que o uso do Geconv pelo MCT foi descontinuado após o lançamento do
Siconv. Tal fato permite inferir que o Siconv, no mínimo, teria utilidade equivalente à do Geconv. Afinal, até
mesmo o órgão que já o detinha optou pela descontinuidade de seu uso. Entende-se também que uma solicitação
de informações ao MCT por parte da SEP/PR teria prontamente revelado o reduzido benefício propiciado pelo
Geconv. Tal busca por informação certamente seria mais efetiva que a mera consulta a documento de
contratação de nove anos antes e referente à aquisição de software que não apresentava os mesmos módulos.
322. Desse modo, no que tange objetivamente à contratação do sistema Geconv, considerando-se a
obrigatoriedade de uso do Siconv pelos órgãos públicos federais, a contenção e priorização de gastos dentro da
SEP/PR, a ausência de pesquisa de preços de mercado, o elevado preço do produto, a ausência de avaliação
criteriosa dos preços propostos pela empresa contratada, a não comprovação da imprescindibilidade e
custo/benefício da aquisição de novo sistema e o não atendimento às recomendações do Parecer
301/2015/ASJUR-SEP/CGU/AGU (peça 28, p. 4) da Assessoria Jurídica da SEP/PR, conclui-se irregular e
desarrazoada a contratação do sistema de gerenciamento de transferências Geconv.
323. Com relação à culpabilidade do Secretário Executivo, em que pese o não acatamento dos
argumentos de defesa relativos aos atos irregulares em si, numa ótica estritamente objetiva, considera-se
razoável sua alegação de que tenha agido com desconhecimento das particularidades das contratações quando,
guarnecido por informações prestadas por subordinados hierárquicos, pelos quais se pressupõe que o gestor
detinha confiança profissional, concordou com a contratação de funcionários terceirizados, ainda que em
número elevado, e com a aquisição de software redundante de gerenciamento de convênios e instrumentos
congêneres. Isolando-se momentaneamente os interesses da SEP/PR do contexto geral de crise econômica e
limitação de despesas, parece admissível a hipótese de que o gestor não tinha conhecimento das irregularidades
associadas aos atos praticados por seus subordinados e que tenha considerado as contratações positivas para a
SEP/PR após receber desses subordinados posicionamentos favoráveis quanto à necessidade de elevado
quantitativo de pessoal e utilidade do sistema Geconv. Considera-se ainda o entendimento de que a esfera de
atribuições do cargo de Secretário Executivo não abrigava o envolvimento direto com o levantamento de
demanda de pessoal e a avaliação da utilidade real do software de gerenciamento de transferências.
Conclusão
324. As informações e documentos apresentados pelo Sr. Luiz Otávio não modificam o entendimento
desta Unidade Técnica quanto às irregularidades presentes nos atos e fatos que motivaram sua chamada em
audiência. Reitera-se posicionamento de que houve análise inadequada do quantitativo de postos de trabalho de
secretariado e apoio administrativo contratado, bem como que foi despropositada a revogação do Pregão
Eletrônico 7/2015, que estava válido e em fase final, para a realização de mais uma contratação emergencial
(Contrato Emergencial 33/2015), e ainda com mais do que o dobro de postos de trabalho. Na mesma esteira,
diante da obrigatoriedade do uso do Siconv pelos órgãos públicos federais, da sensível crise financeira pela qual
atravessava o país e o Executivo Federal, da limitação e priorização de despesas pela SEP/PR e da frágil
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justificativa técnica quanto a um razoável grau de benefício na contratação do sistema Geconv, quando
analisada em conjunto com seu custo, entende-se que foi irregular e desvantajosa a celebração do Contrato
34/2015 com a empresa FAF Tecnologia da Informação Ltda., tendo como agravantes a falta de pesquisa de
mercado e de avaliação adequada dos preços propostos pela contratada e a desconsideração das recomendações
do Parecer 301/2015/ASJUR-SEP/CGU/AGU (peça 28, p. 4) da Assessoria Jurídica da SEP/PR.
325. Entretanto, no que tange à responsabilização subjetiva, considera-se que o posto de Secretário
Executivo ocupado pelo gestor, aliado a seu breve período de tempo na função, e na própria Secretaria de Portos
da Presidência da República, quando se desenrolaram os eventos em discussão, cerca de dois meses, afastam sua
culpabilidade pelas irregularidades apontadas. Não se vislumbra conexão direta entre as atribuições do cargo de
Secretário Executivo e a realização do levantamento do quantitativo de pessoal terceirizado necessário em cada
setor ou ao custo benefício da contratação de um novo sistema de gerenciamento de transferências, embora a
necessidade de priorização de despesas fosse amplamente conhecida. Poder-se-ia questionar a concordância do
gestor com a substituição do pregão eletrônico pela contratação direta dos terceirizados, já que o Sr. Luiz
Otávio, embora novato na SEP/PR, era um experiente gestor público. Todavia, considerando o tempo necessário
para a adaptação ao novo órgão e à nova função, bem como o histórico de similares contratações diretas de
profissionais realizadas pela SEP/PR, mostra-se razoavelmente aceitável que, naquela fase inicial, a atuação do
gestor em linha com as demandas dos subordinados fosse exercida com menor profundidade de revisões do que
o comumente esperado.
326. Ante todo o exposto, conclui-se que as razões de justificativas do Sr. Luiz Otávio Oliveira Campos
devem ser acolhidas e que deve ser afastada sua culpabilidade pelos atos inquinados, ante a inexistência de claro
nexo de causalidade com eles. Desse modo, não será proposta a imposição de ressalvas às suas contas.
XIX.4 Razões de justificativa do Sr. Luiz Stanley da Silva
327. Por meio do Ofício 354/2017-TCU/SeinfraPortoFerrovia, de 28/7/2017 (peça 33), o Sr. Luiz
Stanley da Silva, à época Diretor do Departamento de Gestão e Logística Portuária da Secretaria de Portos da
Presidência da República, foi comunicado de sua audiência, motivada por ter autorizado o prosseguimento de
contratação de empresa para fornecimento de sistema de gestão de transferências sem pesquisa de mercado e
sem avaliação dos preços propostos, contrariando o art. 14 da Lei 8.666/1993 c/c o art. 14 da IN – SLTI/MPOG
4/2014; e por ter atestado o recebimento definitivo de objetos incompletos e que não atendiam a justificativa da
contratação no âmbito do Contrato 34/2015, celebrado com a empresa FAF Tecnologia da Informação Ltda.,
ferindo o disposto no art. 73, inciso II, alínea ‘b’, da Lei 8.666/1993.
328. As razões de justificativa do responsável, abordadas nos parágrafos subsequentes, foram
encaminhadas a este Tribunal e inseridas nos autos às peças 66 e 67.
329. Com relação ao Contrato 34/2015, o Sr. Luiz Stanley pontua que, no final de 2015, a SEP/PR
instaurara processo administrativo para aquisição e implantação de um Sistema de Gerenciamento Interno para
organizar e sistematizar os fluxos de informação dos convênios e instrumentos congêneres da secretaria.
330. O peticionário aduz que, sendo a empresa FAF Tecnologia da Informação Ltda. a única
fornecedora, no Brasil, do software Geconv, não seria possível a realização de pesquisa de mercado para a
contratação do sistema.
331. Com relação ao preço de contratação, pontua que a SEP/PR, a seu ver, teria realizado avaliação
suficiente de preço, consubstanciada em comparação com contratação realizada, no ano de 2006, pelo MCT,
único órgão em Brasília que já teria usado o Geconv. Ainda assim, os módulos contratados não seriam os
mesmos. O agora extinto Ministério não teria contratado projeto de melhorias nos processos de trabalho nem
prestação de serviços de consultoria.
332. Em tópico subsequente, tratando do recebimento definitivo do sistema Geconv, o Sr. Luiz Stanley
discorda da posição da Unidade Técnica do TCU, entendendo que o objeto fora entregue adequadamente pela
contratada. A seu ver, quando do recebimento e pagamento pelos Módulos 1 e 2, uma semana após a assinatura
do contrato, faltaria apenas a customização do sistema para a SEP/PR.
333. Em seguida, passa a discorrer sobre as características do sistema de gerenciamento Geconv, que
abrangeria não somente convênios, como também instrumentos congêneres e seria customizado para a SEP/PR,
mediante obtenção de licenciamento de software. Alude que o Siafi e o Siconv não permitiriam a customização
de dados de acordo com a necessidade do cliente, nem a geração de relatórios de sequências de consultas.
Todavia, aponta que “o Siconv é o sistema utilizado para catalogar e apurar todas as etapas dos convênios,
contratos de repasse e termos de parceria, desde a formalização da proposta até a prestação final de contas”. O
Geconv, por sua vez, facilitaria a visualização das informações ao importar dados do Siafi e do Siconv, o que
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evitaria erros de digitação e intervenções humanas. Também estaria apto ao cadastro de convênios não inscritos
no Siconv. Prossegue afirmando que o Geconv traria melhorias para reduzir a morosidade na análise de
prestações de contas e o número de servidores necessários para exercer a função.
334. O peticionário, por fim, evoca os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e o
reconhecimento, por este TCU, de sua boa-fé no que tange aos atos praticados, para requerer o acolhimento de
suas razões de justificativa e a não imposição de penalidades.
Análise
335. Em suas razões de justificativa, o Sr. Luiz Stanley busca afastar o entendimento pela irregularidade
dos atos afetos à assinatura, pela Secretaria de Portos, do Contrato 34/2015. Defende que a multiplicidade de
instrumentos de transferência vigentes na SEP/PR demandaria um sistema diferente dos existentes à época para
seu adequado controle.
336. Conforme amplamente apurado pela Ciset/PR em diversos anos de avaliações da SEP/PR, a
ausência de sistema de tecnologia da informação nunca foi identificada como causa de fragilidade na gestão das
transferências da UPC. Para o Controle Interno, carência de pessoal e fragilidades nos controles internos da
própria gestão, a exemplo dos registros desatualizados no Siconv e no Siafi, seriam as principais causas. Assim,
não se acolhe o argumento do responsável.
337. Quanto à falta de pesquisa de mercado previamente à contratação do Geconv, o gestor restringe o
tema ao fato de a empresa FAF Tecnologia da Informação Ltda. ser a única fornecedora no Brasil. Todavia, a
partir da leitura atenta da constatação 2.2.3 da Ciset/PR (peça 5, p. 88-131) e das análises realizadas pela
Unidade Técnica do TCU, fica claro que a reclamada falta de pesquisa de mercado foi tratada em sentido amplo,
considerando que, caso hipoteticamente ficasse comprovada tecnicamente a necessidade de contratação de novo
software para auxiliar na gestão de convênios e instrumentos congêneres, esperar-se-ia pesquisa envolvendo
uma diversidade de produtos, não apenas o Geconv. Ademais, não há documentos tecnicamente embasados que
comprovem que tal sistema, com utilização praticamente nula dentro dos órgãos públicos, fosse imprescindível
ou o único capaz de atender às alegadas necessidades da SEP/PR. Assim, não prospera o argumento de que era
impossível a realização de pesquisa de mercado.
338. No que tange à avaliação de preços, diferente do entendimento estampado pelo responsável,
considera-se insuficiente a comparação com a contratação realizada, nove anos antes, por um único órgão da
Administração Pública Federal, o então MCT, e, ainda assim, composta por módulos de software que não
coincidiam com o contratado pela SEP/PR. O próprio responsável aponta que o MCT não havia contratado, por
exemplo, o genérico projeto de melhoria de processos, tampouco os serviços de consultoria, criticados pela
Ciset/PR e pelo TCU. Quanto a esse tópico, faz-se mais duas considerações.
339. Primeiramente, a avaliação de preços não se limita apenas a consultas sobre a existência de
contratos pretéritos de outras instituições envolvendo exatamente o mesmo produto. Mesmo na existência de
contratações comparáveis, deve-se haver uma análise apurada de cada parcela do preço apresentada no
orçamento da empresa vendedora. O orçamento deve ser desmembrado e cada item deve ser verificado quanto a
diversos critérios, como a necessidade do órgão, a razoabilidade do preço, a aderência a preços praticados no
mercado para itens similares em outros produtos etc. Por exemplo, a contratação de qualquer software envolve
licenças, instalação nas máquinas do comprador, assistência técnica, garantia, capacitação etc. As parcelas
desmembradas muitas vezes guardam semelhanças que podem ser adotadas como forma de análise de preços.
Essa avaliação criteriosa que a SEP/PR não demonstrou sequer ter iniciado torna-se ainda mais relevante
quando se trata de contratação direta sem licitação e envolvendo produto cuja adoção em outras instituições é,
até onde se sabe, nula.
340. Em segundo, destaca-se que o uso do Geconv pelo MCT foi descontinuado após o lançamento do
Siconv. Tal fato permite inferir que o Siconv, no mínimo, teria utilidade equivalente à do Geconv. Afinal, até
mesmo o órgão que já o detinha optou pela descontinuidade de seu uso. Entende-se também que uma solicitação
de informações ao MCT por parte da SEP/PR teria prontamente revelado o reduzido benefício propiciado pelo
Geconv. Tal busca por informação certamente seria mais efetiva que a mera consulta a documento de
contratação de nove anos antes e referente a aquisição de software que não apresentava os mesmos módulos.
341. Dessa feita, no que tange objetivamente à contratação do sistema Geconv, considerando-se a
obrigatoriedade de uso do Siconv pelos órgãos públicos federais, a contenção e priorização de gastos dentro da
SEP/PR, a ausência de pesquisa de preços de mercado, o elevado preço do produto, a ausência de avaliação
criteriosa dos preços propostos pela empresa contratada, a não comprovação da imprescindibilidade e
custo/benefício da aquisição de novo sistema e o não atendimento às recomendações do Parecer
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301/2015/ASJUR-SEP/CGU/AGU (peça 28, p. 4) da Assessoria Jurídica da SEP/PR, conclui-se irregular e
desarrazoada a contratação do sistema de gerenciamento de transferências Geconv. Ademais, o conjunto de
elementos a respeito do histórico da empresa permite a conclusão de que era, no mínimo, questionável o amplo
know-how defendido pela SEP/PR para levar a cabo sua contratação sem licitação, envolvendo licença vitalícia
e até 8.000 horas de consultoria.
342. Com relação ao recebimento definitivo e pagamento pelos módulos 1 e 2 em apenas uma semana,
considera-se, ao contrário do defendido pelo responsável, que a customização do sistema para a SEP/PR não era
item trivial, mas de fundamental importância para que o sistema passasse a ter alguma utilidade prática. Para a
Secretaria de Controle Interno, o extrator Siafi, inoperante quando do recebimento definitivo, corresponderia à
principal ferramenta do sistema adquirido. A SEP/PR, à época da celebração do instrumento contratual, possuía
22 transferências voluntárias vigentes, das quais 19 registradas apenas no sistema Siafi. Desse modo, a ausência
da funcionalidade não permitiria o registro de 86% das transferências vigentes na data da celebração do
Contrato 34/2015, o que revela a falta de razoabilidade, antieconomicidade e risco ao erário acarretados pelo
recebimento definitivo e pagamento adiantado pelos módulos 1 e 2 (peça 5, p. 96-100).
343. Segundo a Ciset/PR, apesar de a SEP/PR ter apresentado imagens do sistema de prestação de
contas, não seria possível atestar sua funcionalidade porque o extrator Siafi estava inoperante. Além disso, não
teria sido demonstrado o funcionamento da ferramenta “Legislação aplicada a convênios e instrumentos
congêneres”. Desse modo, considera-se irregular o recebimento definitivo e o pagamento da forma como foram
procedidos.
344. No que tange à responsabilidade do Sr. Luiz Stanley, à época Diretor do Departamento de Gestão e
Logística Portuária, entende-se que suas atribuições guardavam proximidade com a prática dos atos irregulares.
Assim, era razoável esperar de sua parte que tomasse medidas no sentido de impedir o prosseguimento da
contratação de empresa para fornecimento de sistema de gestão de transferências sem pesquisa de mercado e
sem avaliação dos preços propostos, o que contrariou o art. 14 da Lei 8.666/1993 c/c o art. 14 da IN –
SLTI/MPOG 4/2014. Ademais, por ter atestado o recebimento definitivo e permitido o pagamento pelo
objeto que não atendia à justificativa da assinatura do Contrato 34/2015, celebrado com a empresa FAF
Tecnologia da Informação Ltda., feriu o disposto no art. 73, inciso II, alínea ‘b’, da Lei 8.666/1993.
Conclusão
345. As informações e documentos apresentados pelo Sr. Luiz Stanley não modificam o entendimento
desta Unidade Técnica quanto às irregularidades afetas ao Contrato 34/2015. Diante da obrigatoriedade do uso
do Siconv pelos órgãos públicos federais, da sensível crise financeira pela qual atravessava o país, da limitação
e priorização de despesas pela SEP/PR e da frágil justificativa técnica quanto a um razoável grau de benefício na
contratação do sistema Geconv, quando analisada em conjunto com seu custo, entende-se que foi irregular a
celebração do Contrato 34/2015 com a empresa FAF Tecnologia da Informação Ltda. Apontam-se como fatos
agravantes a falta de pesquisa de mercado e de avaliação adequada dos preços propostos pela contratada e,
ainda, o recebimento definitivo dos módulos 1 e 2 do sistema, com correspondente pagamento, apenas uma
semana após a assinatura do termo e sem que o Geconv estivesse funcional para pleno uso pela Secretaria de
Portos, o que colocou em risco o erário. Na função de Diretor do Departamento de Gestão e Logística Portuária,
cujas atribuições guardavam proximidade com os atos inquinados, era razoável esperar do responsável conduta
diversa. Ademais, sua atuação foi decisiva para o cometimento das irregularidades apontadas.
346. Ante todo o exposto, conclui-se que os argumentos do Sr. Luiz Stanley da Silva não merecem ser
acolhidos. Assim, propor-se-á a rejeição das razões de justificativa do responsável, bem como a aplicação da
multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992.
XIX.5 Razões de justificativa da Sra. Nathalia Beatriz Angotti Carrara
347. Por meio do Ofício 358/2017-TCU/SeinfraPortoFerrovia, de 28/7/2017 (peça 34), a Sra. Nathalia
Beatriz Angotti Carrara, à época Coordenadora de Tecnologia da Informação Portuária do Departamento de
Informações Portuárias da Secretaria de Portos da Presidência da República, foi comunicada de sua audiência,
motivada por:
a) elaborar termo de referência de aquisição de sistema de gerenciamento de transferências
contrariando o art. 14 da Lei 8.666/1993 c/c o art. 14 da IN – SLTI/MPOG
4/2014:
a.1) com avaliação insuficiente sobre a necessidade da contratação;
a.2) com exigências que não se coadunam com a de um sistema de gestão de transferências;
a.3) sem pesquisa de mercado e sem avaliação dos preços propostos pela contratada;
a.4) sem decomposição de todos os custos;
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a.5) com quantitativos injustificados;
a.6) sem avaliação da capacidade da futura contratada, por inexigibilidade de licitação, em cumprir
o objeto; e
a.7) com fixação de pagamentos de serviços de TI em horas trabalhadas; e
b) atestar o recebimento provisório de objetos incompletos e que não atendem a justificativa da
contratação no âmbito do Contrato 34/2015, celebrado com a empresa FAF Tecnologia da Informação Ltda.,
ferindo o disposto no art. 73, inciso II, alínea ‘a’, da Lei 8.666/1993.
348. As razões de justificativa da responsável, abordadas nos parágrafos subsequentes, foram
encaminhadas a este Tribunal e inseridas nos autos à peça 56.
349. A Sra. Nathalia pontua que o termo de referência para a contratação do sistema de gerenciamento
de transferências fora elaborado por Integrante Técnico antes da constituição da Equipe de Planejamento da
contratação. Somente em 8/12/2015 o Parecer Jurídico 301/2015/ASJUR-SEP/CGU/AGU, de lavra da
Assessoria Jurídica da Secretaria de Portos, teria recomendado ao órgão técnico a realização de adequações a
serem realizadas no termo de referência, para que se ajustasse às exigências legais vigentes.
350. A responsável informa que, diante da recomendação do parecer, foi constituída Equipe de
Planejamento da Contratação, composta por ela e mais a Sra. Bárbara Catharine de Souza e o Sr. Ricardo
Castelo Branco, todos indicados pelos gestores. Segundo a Sra. Nathalia, a equipe apenas teria adaptado o
Termo de Referência anteriormente elaborado para que se enquadrasse às recomendações da Assessoria
Jurídica, acrescentando alguns itens. Posteriormente, a equipe teria assinado a nova versão do Termo de
Referência.
351. Em seguida, sucintamente, a responsável aduz que o Termo de Referência conteria suficiente
justificativa para a contratação de novo sistema de gestão de transferências, incluindo a multiplicidade de
instrumentos na Secretaria e a ausência de sistema para geri-los, bem como a necessidade de maior controle dos
instrumentos vigentes. Entende que o fato de o Parecer Jurídico não ter apontado a existência, no Termo de
Referência, de exigências que não se coadunavam com a de um sistema de gestão de transferências, eximiu a
equipe de planejamento de culpa pelo ocorrido, já que a autoridade competente não solicitara adaptações a
respeito.
352. Quanto à ausência de pesquisa de mercado e de avaliação dos preços propostos pela contratada, a
Sra. Nathalia discorre que o Despacho 288/2015/DGPL/DGC/SPP/SEP/PR, do então Diretor do Departamento
de Gestão e Logística Portuária, que participara efetivamente da elaboração dos documentos, teria apontado para
a não exigibilidade de tais procedimentos ao objeto em vias de ser contratado. Tal entendimento era contrário ao
da Coordenação de Contratos e Licitações, que havia demandado pesquisa e avaliação de preços. Por sua vez, o
Despacho 304/2015/DGPL/DGC/SPP/SEP/PR, da mesma autoridade, teria considerado saneadas as
considerações apontadas pela Assessoria Jurídica no mencionado Parecer 301/2015/ASJUR-SEP/CGU/AGU.
353. No que tange à falta de decomposição de custos, a gestora não contesta a falha e denota que o setor
de Licitações e Contratos da SEP/PR teria apenas replicado as informações do Termo de Referência na minuta
do contrato. Pontua que, em razão de irregularidades como essa, o contrato foi suspenso em abril de 2016.
354. Com relação à adoção de quantitativos injustificados de horas de consultoria, a Sra. Nathalia atribui
a culpa à versão inicial do Termo de Referência. Aponta que a SEP/PR já teria se pronunciado à Ciset/PR a
respeito do caso, informando que os serviços contratados só seriam utilizados em caso de necessidade e sob
demanda justificada, mas que o Controle Interno teria rejeitado os argumentos. Diante disso, a SEP/PR estaria
estudando a modificação ou exclusão desses itens contratuais.
355. Quanto à ausência de avaliação da capacidade da futura contratada, a defendente volta a citar o
Despacho 288/2015/DGPL/DGC/SPP/SEP/PR do Diretor do Departamento de Logística Portuária para afirmar
que a singularidade do bem a ser contratado justificaria a falta de avaliação.
356. Por alegar falta de conhecimento técnico a respeito do tema, a Sra. Nathalia não esclarece a falha
referente à fixação de pagamentos de serviços de TI por horas trabalhadas. Menciona novamente que a equipe
de planejamento da contratação, composta após a emissão de parecer jurídico, somente teria assinado a nova
versão de Termo de Referência, elaborado por outro indivíduo.
357. Por fim, no tocante ao recebimento definitivo de objeto incompleto e que não atendia à justificativa
da contratação, a responsável se limita a afirmar que o ateste de recebimento ocorrera de acordo com o que
estava previsto no Contrato 34/2015, assinado em 11/12/2015.
Análise
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358. As razões de justificativa da Sra. Nathalia focam em direcionar a outros profissionais da SEP/PR a
culpa por todas as irregularidades cuja participação lhe foi atribuída. Apesar de ocupar à época a função de
Coordenadora de Tecnologia da Informação Portuária, em suas razões de justificativa a Sra. Nathalia apresenta
superficiais argumentos técnicos e tenta demonstrar baixa capacitação técnica, o que parece incongruente com
sua função no órgão.
359. De modo geral, a defendente direciona a responsabilidade por algumas das irregularidades a
pareceres de outra autoridade considerando que os defeitos no Termo de Referência apontados pelo Setor de
Contratos e Licitações e pela Assessoria Jurídica estariam saneados ou seriam inexistentes. Por sua vez, outros
defeitos encontrados no Termo de Referência, sobre os quais a responsável não apresenta contestação, são
atribuídos a outro profissional, que teria elaborado individualmente a primeira versão do Termo de Referência,
embora a gestora o tenha ratificado.
360. A postulante sucintamente argumenta que não haveria, na SEP/PR, sistema para gerir os
instrumentos de transferências voluntárias celebrados pelo órgão, o que demandaria solução para controlar a
vigência e os repasses de recursos relacionados a tais instrumentos. Não se mostra razoável aceitar que a
responsável, ocupando à época a função de Coordenadora de Tecnologia da Informação e compondo a equipe
de planejamento da contratação, desconhecesse a existência ou a função do Siconv, cuja utilização era
obrigatória na Secretaria de Portos e em todo o Executivo Federal. De todo modo, pelas diversas razões
amplamente discutidas nesta instrução, a Sra. Nathalia erroneamente aponta o Geconv como sendo ferramenta
inovadora ou imprescindível.
361. Quanto à Equipe de Planejamento da Contratação, regrada pela IN – SLTI/MPOG 4/2014 e, para
o caso concreto em análise, instituída após demanda no Parecer 301/2015/ASJUR-SEP/CGU/AGU (peça 28, p.
4) da Assessoria Jurídica da SEP/PR, as razões de justificativa a desenham como sendo algo acessório e voltado
apenas ao preenchimento de requisitos meramente formais previstos no Regimento Interno da SEP/PR. Buscase retirar da equipe a responsabilidade pelo importante produto por ela revisado e ampliado e atribuir os defeitos
remanescentes na versão final do Termo de Referência a outro profissional, que teria individualmente redigido a
versão inicial do documento. Versão essa que, frise-se, foi apontada pelo Setor de Contratos e Licitações e pela
Assessoria Jurídica como defeituosa. Tal alegação de defesa não merece ser acolhida. O intuito da formação da
Equipe de Planejamento da Contratação seria, mediante a soma dos esforços e conhecimentos multidisciplinares
de cada um de seus membros, a produção de Termo de Referência robusto, tecnicamente embasado, apoiado em
pesquisas de mercado e em consulta a outros documentos técnicos similares, de modo a se prevenir falhas que
permitissem contratações desvantajosas para o órgão. Assim, consideram-se responsáveis pela assertividade ou
pelos defeitos encontrados na versão final do Termo de Referência, que efetivamente orientou a contratação em
tela, os membros da equipe técnica de planejamento que produziram essa versão final, ainda que não tenham
participado da construção da versão inicial.
362. Conforme amplamente debatido até aqui, o planejamento da contratação não apresentava vícios
relacionados a aspectos substancialmente técnicos, minimalistas ou identificáveis apenas por profissionais com
profundo conhecimento na área de tecnologia de informação. Ao contrário, os defeitos eram não apenas
relevantes como foram apontados por outras áreas da própria SEP/PR.
363. Quanto à falta de pesquisa de mercado previamente à contratação do Geconv, busca-se restringir o
tema ao fato de a empresa FAF Tecnologia da Informação Ltda. ser a única fornecedora no Brasil. Todavia, a
partir da leitura atenta da constatação 2.2.3 da Ciset/PR (peça 5, p. 88-130) e das análises realizadas pela
Unidade Técnica do TCU, fica claro que a reclamada falta de pesquisa de mercado foi tratada em sentido amplo,
considerando que, caso hipoteticamente ficasse comprovada tecnicamente a necessidade de contratação de novo
software para auxiliar na gestão de convênios e instrumentos congêneres, esperar-se-ia pesquisa envolvendo
uma diversidade de produtos, não apenas o Geconv especificamente. Ademais, não há documentos tecnicamente
embasados que comprovem que tal sistema, com utilização praticamente nula dentro dos órgãos públicos, fosse
imprescindível ou o único capaz de atender às alegadas necessidades da SEP/PR. Assim, em que pese a emissão
de despacho pelo Diretor de Logística Portuária, não prospera o argumento de que era impossível a realização
de pesquisa de mercado.
364. No que tange à avaliação de preços, ela não se limita apenas a consultas sobre a existência de
contratos pretéritos de outras instituições envolvendo exatamente o mesmo produto. Mesmo na existência de
contratações comparáveis, deve-se haver análise apurada de cada parcela do preço apresentada no orçamento da
empresa vendedora. O orçamento deve ser desmembrado e cada item deve ser verificado quanto a diversos
critérios, como a necessidade do órgão, a razoabilidade do preço, a aderência a preços praticados no mercado
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para itens similares em outros produtos etc. Por exemplo, a contratação de qualquer software envolve licenças,
instalação nas máquinas do comprador, assistência técnica, garantia, capacitação etc. As parcelas desmembradas
muitas vezes guardam semelhanças que podem ser adotadas como forma de análise de preços. Essa avaliação
criteriosa que a SEP/PR não demonstrou sequer ter iniciado torna-se ainda mais relevante quando se trata de
contratação direta sem licitação e envolvendo produto cuja adoção em outras instituições de porte relevante é,
até onde se sabe, nula.
365. Acrescente-se que o Controle Interno também considerou como deficiências do planejamento da
contratação: i) a ausência de decomposição dos custos do Produto 5 - Implantação, Customização e
Treinamento; ii) a falta de justificativa da necessidade de 8.000 horas de consultoria para a execução dos
Produtos 6 e 7 – Projeto Melhoria dos Processos de Gestão de Recursos Transferidos por Convênios e Horas
Técnicas de Serviço sob demanda; iii) a não apresentação da minuta do contrato à assessoria jurídica do órgão,
em descumprimento ao parágrafo único do art. 38 da Lei 8.666/1993, mesmo após ter sido alertada por meio de
parecer jurídico; iv) a falta de embasamento sobre a previsibilidade de prorrogação contratual; e v) Termo de
Referência cujas exigências do Módulo 1 se enquadram mais a sistema de gerenciamento de projetos, ao passo
que as do Módulo 2 a sistema de gestão de contratos.
366. A Sra. Nathalia não apresenta argumentos quanto à insuficiência da decomposição de custos do
“Produto 5 - Implantação, Customização e Treinamento” apresentada pela futura contratada. Conforme já
mencionado, a proposta comercial da empresa FAF Tecnologia da Informação Ltda. não detalhava os elementos
relacionados ao item da tabela no valor de R$ 300.000,00 (peça 68, p. 123). Tampouco foram apresentados os
dados ou cálculos para se chegar às quantidades de horas de consultoria demandadas ou aos valores praticados
(tabela à peça 68, p. 122).
367. No que tange aos pagamentos de serviço de consultoria de TI por horas trabalhadas e com
quantitativos injustificados, a Sra. Nathalia também não esclarece esses defeitos. Nos termos da jurisprudência
do TCU registrada no Informativo de Licitações e Contratos 191/2014, as contratações de serviços de TI devem
ocorrer mediante remuneração vinculada a resultados, evitando-se a mera alocação de mão de obra e o
pagamento por hora-trabalhada ou por posto de serviço. O propósito de não permitir o pagamento por hora
trabalhada é evitar que a contratada gaste propositadamente mais tempo que o necessário e assim receba
pagamentos em valores superiores aos que seriam merecidos.
368. Quanto à elaboração de termo de referência com exigências incompatíveis com a de um sistema de
gerenciamento de transferências, a ex Coordenadora de Tecnologia da Informação Portuária apenas alega que o
parecer jurídico que analisou o termo de referência não teria apontado tal defeito. Assim, não apresenta
argumentos técnicos capazes de mudar o entendimento de que as exigências constantes do termo de referência
se enquadravam mais a sistema de gerenciamento de projetos (peça 5, p. 93) e de gestão de contratos (peça 5, p.
95), conforme mostra o Relatório de Auditoria do controle interno (peça 5).
369. Com relação ao recebimento definitivo e pagamento pelos módulos 1 e 2 sem que o sistema
estivesse apto à utilização plena pela SEP/PR, considera-se, ao contrário do defendido pela responsável, que não
foi regular. Entende-se que a necessária customização do software para a SEP/PR não era item trivial, mas de
fundamental importância para que o sistema passasse a ter alguma utilidade prática. Para a Secretaria de
Controle Interno, o extrator Siafi, inoperante quando do recebimento definitivo, corresponderia à principal
ferramenta do sistema adquirido. A SEP/PR, à época da celebração do instrumento contratual, possuía 22
transferências voluntárias vigentes, das quais 19 registradas apenas no sistema Siafi. Desse modo, a ausência da
funcionalidade não permitiria o registro de 86% das transferências vigentes na data da celebração do Contrato
34/2015, o que revela a falta de razoabilidade, antieconomicidade e risco ao erário acarretados pelo recebimento
definitivo e pagamento adiantado pelos módulos 1 e 2 (peça 5, p. 96-100).
370. Ainda segundo a Ciset/PR, apesar de a SEP/PR ter apresentado imagens do sistema de prestação de
contas, não seria possível atestar sua funcionalidade porque o extrator Siafi estava inoperante. Além disso, não
teria sido demonstrado o funcionamento da ferramenta “Legislação aplicada a convênios e instrumentos
congêneres”. Desse modo, considera-se irregular o recebimento definitivo e o pagamento da forma como foram
procedidos.
371. Por fim, com relação à responsabilidade da Sra. Nathalia Carrara, à época Coordenadora de
Tecnologia da Informação Portuária e integrante da equipe de planejamento da contratação a que alude a IN –
SLTI/MPOG 4/2014, entende-se que suas atribuições guardavam proximidade com a ocorrência dos atos
irregulares. Assim, era razoável esperar de sua parte que envidasse maiores esforços no sentido de confeccionar
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termo de referência de aquisição de sistema de gerenciamento de transferências que não estivesse em desacordo
com o art. 14 da Lei 8.666/1993 c/c o art. 14 da IN – SLTI/MPOG 4/2014.
Conclusão
372. As informações e documentos apresentados pela Sra. Nathalia Beatriz Angotti Carrara não
modificam o entendimento desta Unidade Técnica quanto às irregularidades afetas ao termo de referência de
aquisição de sistema de gerenciamento de transferências. Apontam-se como fatos agravantes a falta de pesquisa
de mercado e de avaliação adequada dos preços propostos pela contratada, mesmo após questionamentos por
parte do setor de compras e da assessoria jurídica do órgão. Na condição de Coordenadora de Tecnologia da
Informação e membro da equipe de planejamento da contratação a que alude a IN – SLTI/MPOG 4/2014, cujas
atribuições guardavam proximidade com os atos inquinados, era razoável esperar da responsável conduta
diversa. Dessa forma, sua atuação foi decisiva para o cometimento das irregularidades apontadas.
373. Destaca-se que a Sra. Nathalia, em suas razões de justificativa, aparentou desconhecer a função do
Siconv, cuja utilização era obrigatória na Secretaria de Portos, ao apontar a ausência de sistema para gerir
instrumentos de transferência da SEP/PR. Isso não se mostra razoável para uma profissional da área de TI do
órgão, ainda mais em posição de chefia.
374. Ante todo o exposto, conclui-se que os argumentos da Sra. Nathalia Beatriz Angotti Carrara não
merecem ser acolhidos. Assim, propor-se-á a rejeição das razões de justificativa da responsável, bem como a
aplicação da multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992.
XIX.6 Razões de justificativa da Sra. Bárbara Catharine de Souza
375. Por meio do Ofício 357/2017-TCU/SeinfraPortoFerrovia, de 28/7/2017 (peça 35), a Sra. Bárbara
Catharine de Souza, à época Coordenadora-Geral de Convênios da Secretaria de Portos da Presidência da
República, foi comunicada de sua audiência, motivada por elaborar termo de referência com exigências
incompatíveis com a de sistema de gerenciamento de transferências, contrariando o art. 14 da Lei 8.666/1993
c/c o art. 14 da IN – SLTI/MPOG 4/2014; e por atestar o recebimento definitivo de objetos incompletos e que
não atendiam a justificativa da contratação no âmbito do Contrato 34/2015, celebrado com a empresa FAF
Tecnologia da Informação Ltda., ferindo o disposto no art. 73, inciso II, alínea ‘b’ da Lei 8.666/1993.
376. As razões de justificativa da responsável, abordadas nos parágrafos subsequentes, foram
encaminhadas a este Tribunal e inseridas nos autos às peças 61 e 62.
377. Com relação ao Contrato 34/2015, a Sra. Bárbara pontua que, no final de 2015, a SEP/PR
instaurara processo administrativo para aquisição e implantação de Sistema de Gerenciamento Interno para
organizar e sistematizar os fluxos de informação dos convênios e instrumentos congêneres da Secretaria.
378. Em seguida, passa a discorrer sobre as características do sistema de gerenciamento Geconv, que
abrangeria não somente convênios, como também instrumentos congêneres e seria customizado para a SEP/PR,
mediante obtenção de licenciamento de software. Alude que o Siafi e o Siconv não permitiriam a customização
de dados de acordo com a necessidade do cliente, nem a geração de relatórios de sequências de consultas.
Todavia, aponta que “o Siconv é o sistema utilizado para catalogar e apurar todas as etapas dos convênios,
contratos de repasse e termos de parceria, desde a formalização da proposta até a prestação final de contas”. O
Geconv, por sua vez, facilitaria a visualização das informações ao importar dados do Siafi e do Siconv, o que
evitaria erros de digitação e intervenções humanas. Também estaria apto ao cadastro de convênios não inscritos
no Siconv. Prossegue afirmando que o Geconv traria melhorias para reduzir a morosidade na análise de
prestações de contas e o número de servidores necessários para exercer a função. Sem adentrar em detalhes,
refuta que o termo de referência conteria exigências incompatíveis com a de um sistema de transferências.
379. Tratando do recebimento definitivo do sistema, a Sra. Bárbara discorda da posição da Unidade
Técnica do TCU, entendendo que o objeto fora entregue adequadamente pela contratada. A seu ver, quando do
recebimento e pagamento pelos Módulos 1 e 2, uma semana após a assinatura do contrato, faltaria apenas a
customização do sistema para a SEP/PR. Prossegue afirmando que a contratação do sistema fora acertada e
traria benefícios.
380. A responsável, por fim, evoca os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e o
reconhecimento, por este TCU, de sua boa-fé no que tange aos atos praticados, para requerer o acolhimento de
suas razões de justificativa e a não imposição de penalidades.
Análise
381. Em suas razões de justificativa, a Sra. Bárbara busca afastar o entendimento pela irregularidade dos
atos afetos à assinatura, pela Secretaria de Portos, do Contrato 34/2015. Defende que a multiplicidade de
instrumentos de transferência vigentes na SEP/PR demandaria um sistema para seu adequado controle.
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382. Conforme amplamente apurado pela Ciset/PR em diversos anos de avaliações da SEP/PR, a
ausência de sistema de tecnologia da informação nunca foi identificada como causa de fragilidade na gestão das
transferências da UPC. Para o Controle Interno, carência de pessoal e fragilidades nos controles internos da
própria gestão, a exemplo dos registros desatualizados no Siconv e no Siafi, seriam as principais causas. Assim,
não se acolhe o argumento da responsável.
383. Quanto à elaboração de termo de referência com exigências incompatíveis com a de um sistema de
gerenciamento de transferências, a ex Coordenadora-Geral de Convênios limita-se a alegações genéricas de que
o sistema teria um fim gerencial acima da gestão de transferências e enumera funcionalidades, sem apresentar
maiores detalhes. Assim, não apresenta argumentos técnicos capazes de mudar o entendimento de que as
exigências constantes do termo de referência se enquadravam mais a um sistema de gerenciamento de projetos
(peça 5, p. 93) e de gestão de contratos (peça 5, p. 95), conforme mostra o relatório de auditoria do controle
interno (peça 5).
384. Com relação ao recebimento definitivo e pagamento pelos módulos 1 e 2 sem que o sistema
estivesse apto à utilização plena pela SEP/PR, considera-se, ao contrário do defendido pela responsável, que a
customização do software para a SEP/PR não era item trivial, mas de fundamental importância para que o
sistema passasse a ter alguma utilidade prática. Para a Secretaria de Controle Interno, o extrator Siafi, inoperante
quando do recebimento definitivo, corresponderia à principal ferramenta do sistema adquirido. A SEP/PR, à
época da celebração do instrumento contratual, possuía 22 transferências voluntárias vigentes, das quais 19
registradas apenas no sistema Siafi. Desse modo, a ausência da funcionalidade não permitiria o registro de 86%
das transferências vigentes na data da celebração do Contrato 34/2015, o que revela a falta de razoabilidade,
antieconomicidade e risco ao erário acarretados pelo recebimento definitivo e pagamento adiantado pelos
módulos 1 e 2 (peça 5, p. 96-100).
385. Segundo a Ciset/PR, apesar de a SEP/PR ter apresentado imagens do sistema de prestação de
contas, não seria possível atestar sua funcionalidade porque o extrator Siafi estava inoperante. Além disso, não
teria sido demonstrado o funcionamento da ferramenta “Legislação aplicada a convênios e instrumentos
congêneres”. Desse modo, considera-se irregular o recebimento definitivo e o pagamento da forma como foram
procedidos.
386. No que tange à responsabilidade da Sra Bárbara, à época Coordenadora-Geral de Convênios da
Secretaria de Portos da Presidência da República, entende-se que suas atribuições guardavam proximidade com
a prática dos atos irregulares. Assim, era razoável esperar de sua parte que fosse contrária ao recebimento
definitivo e ao pagamento pelo objeto que não atendia à justificativa da assinatura do Contrato 34/2015,
celebrado com a empresa FAF Tecnologia da Informação Ltda., o que feriu o disposto no art. 73, inciso II,
alínea ‘b’ da Lei 8.666/1993, ou seja, sua conduta foi essencial para propiciar as irregularidades aqui
comentadas. Quanto à elaboração de termo de referência com exigências incompatíveis com a de um sistema de
gerenciamento de transferências, a responsável não esclareceu a questão.
Conclusão
387. As informações e documentos apresentados pela Sra. Bárbara não modificam o entendimento desta
Unidade Técnica quanto às irregularidades afetas ao Contrato 34/2015. A elaboração de termo de referência
com exigências incompatíveis com a de um sistema de gerenciamento de transferências não foi esclarecida. Por
sua vez, considera-se grave o recebimento definitivo dos módulos 1 e 2 do sistema, com correspondente
pagamento, apenas uma semana após a assinatura do termo e sem que o Geconv estivesse funcional para pleno
uso pela Secretaria de Portos, colocando em risco o erário. Na função de Coordenadora-Geral de Convênios da
Secretaria de Portos da Presidência da República, cujas atribuições guardavam proximidade com os atos
inquinados, era razoável esperar da responsável conduta diversa. Ademais, sua atuação foi decisiva para o
cometimento das irregularidades apontadas.
388. Ante todo o exposto, conclui-se que os argumentos da Sra. Bárbara Catharine de Souza não
merecem ser acolhidos. Assim, propor-se-á a rejeição das razões de justificativa da responsável, bem como a
aplicação da multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992.
XIX.7 Razões de justificativa do Sr. Ricardo Tavares de Jesus Castelo Branco
389. Por meio do Ofício 356/2017-TCU/SeinfraPortoFerrovia, de 28/7/2017 (peça 36), o Sr. Ricardo
Tavares de Jesus Castelo Branco, à época Assessor-Técnico do Gabinete do Ministro da Secretaria de Portos da
Presidência da República, foi comunicado de sua audiência, motivada por ter elaborado termo de referência de
aquisição de sistema de gerenciamento de transferências contrariando o art. 14 da Lei 8.666/1993 c/c o art. 14
da IN – SLTI/MPOG 4/2014:
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a) com avaliação insuficiente sobre a necessidade da contratação;
b) com exigências que não se coadunam com a de um sistema de gestão de transferências;
c) sem pesquisa de mercado e sem avaliação dos preços propostos pela contratada;
d) sem decomposição de todos os custos;
e) com quantitativos injustificados;
f) sem avaliação da capacidade da futura contratada, por inexigibilidade de licitação, em cumprir o
objeto; e
g) com fixação de pagamentos de serviços de TI em horas trabalhadas;
390. As razões de justificativa do responsável, abordadas nos parágrafos subsequentes, foram
encaminhadas a este Tribunal e inseridas nos autos à peça 68.
391. Após uma introdução dos fatos, o Sr. Ricardo alega que, quanto ao processo de contratação do
sistema de gerenciamento de transferências Geconv, exercera tão somente função de integrante administrativo
da equipe de planejamento da contratação.
392. Pontua que, segundo o art. 2º, inciso IV, da IN – SLTI/MPOG 4/2014, considera-se integrante
administrativo o servidor representante da Área Administrativa, indicado pela autoridade competente dessa área.
Entende que não lhe poderia ser atribuída responsabilidade sobre questões técnicas relativas à elaboração do
termo de referência de aquisição do Geconv, pois seriam alheias a suas funções. Denota que a ele caberia
verificar questões relativas à regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária da empresa. Afirma que o
integrante administrativo não participaria do estudo técnico preliminar para a contratação, que seria elaborado
somente pelo integrante requisitante e pelo integrante técnico.
393. Em seguida, passa a discorrer sobre as características do sistema de gerenciamento Geconv, que
abrangeria não somente convênios, como também instrumentos congêneres e seria customizado para a SEP/PR,
mediante obtenção de licenciamento de software. Alude que o Siafi e o Siconv não permitiriam a customização
de dados de acordo com a necessidade do cliente, nem a geração de relatórios de sequências de consultas.
Todavia, aponta que “o Siconv é o sistema utilizado para catalogar e apurar todas as etapas dos convênios,
contratos de repasse e termos de parceria, desde a formalização da proposta até a prestação final de contas”. O
Geconv, por sua vez, facilitaria a visualização das informações ao importar dados do Siafi e do Siconv, o que
evitaria erros de digitação e intervenções humanas. Também estaria apto ao cadastro de convênios não inscritos
no Siconv. Prossegue afirmando que o Geconv traria melhorias para reduzir a morosidade na análise de
prestações de contas e o número de servidores necessários para exercer a função.
394. O responsável aduz que, sendo a empresa FAF Tecnologia da Informação Ltda. a única
fornecedora, no Brasil, do software Geconv, não seria possível a realização de pesquisa de mercado para a
contratação do sistema.
395. Com relação ao preço de contratação, pontua que a SEP/PR, a seu ver, teria realizado avaliação
suficiente de preço, consubstanciada em comparação com contratação realizada, no ano de 2006, pelo MCT,
único órgão em Brasília que já teria usado o Geconv. Ainda assim, os módulos contratados não seriam os
mesmos. O MCT não teria contratado projeto de melhorias nos processos de trabalho nem prestação de serviços
de consultoria.
396. Em seguida, o Sr. Ricardo aponta que a empresa FAF Tecnologia da Informação Ltda., em sua
proposta comercial, teria especificado as etapas de implantação do sistema acompanhadas de seus valores. Sem
adentrar em detalhes, aponta que seria razoável o valor de R$ 300.000,00 para implementar o sistema e treinar
os funcionários. Assim, entende não ter havido ausência de decomposição dos custos do Produto 5 –
Implantação, Customização e Treinamento.
397. No que tange à capacidade da futura contratada, segundo o responsável, a empresa contratada teria
apresentado atestado suficiente para comprovação de sua capacidade técnica. Denota que o sistema Geconv
estaria em uso pelo Ministério da Ciência e Tecnologia desde 2006, na Secretaria de Estado de Planejamento e
Coordenação Geral de Mato Grosso desde 2004 e na Prefeitura Municipal de Arapiraca/AL desde 2007.
398. Prossegue criticando o apontamento de que o sistema Geconv seria obsoleto, por entender que
traria utilidade à SEP/PR. Levanta hipóteses quanto à inutilidade do sistema para o Ministério da Ciência e
Tecnologia, que deixara de utilizar o software após o lançamento do Siconv. Cita diferentes sistemas
informatizados que estariam em uso em outros órgãos públicos, apesar de antigos.
399. Na sequência, defende a fixação de pagamentos por até 8.000 horas de consultoria em serviços de
Tecnologia de Informação, conforme necessidade, que seriam utilizadas para aprimorar a implementação de
novas funcionalidades do sistema.
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400. O responsável, por fim, evoca os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e o
reconhecimento, por este TCU, de sua boa-fé no que tange aos atos praticados, para requerer o acolhimento de
suas razões de justificativa e a não imposição de penalidades.
Análise
401. Em suas razões de justificativa, o Sr. Ricardo, embora tenha composto a equipe de planejamento da
contratação prevista na IN – SLTI/MPOG 4/2014, busca afastar sua responsabilidade pelas irregularidades
concernentes ao planejamento da contratação do sistema de gerenciamento de transferências voluntárias
Geconv. Alega que a condição de integrante administrativo afastaria sua responsabilidade por questões de
ordem técnica. Todavia, tal entendimento não merece respaldo.
402. Conforme amplamente debatido até aqui, o planejamento da contratação não apresentava vícios
relacionados a aspectos substancialmente técnicos, minimalistas ou identificáveis apenas por profissionais com
conhecimento na área de tecnologia de informação. A Secretaria de Controle Interno já havia apontado que o
planejamento da contratação foi realizado sem pesquisa de mercado e sem avaliação de preços da futura
contratada. E isso mesmo após manifestações do setor de Compras e Contratações e da Assessoria Jurídica da
SEP/PR nesse sentido. Qualquer membro da reduzida equipe de planejamento da contratação teria plenas
condições de, no mínimo, registrar ou reportar às autoridades competentes que a confecção do termo de
referência estava sendo conduzida com vícios. Não é aceitável a alegação de desconhecimento das
irregularidades ou omissão ante as manifestações de, ao menos, duas outras áreas da SEP/PR alertando a
respeito.
403. Em seguida, o responsável aponta que lhe caberia tão somente a verificação de aspectos de
regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária da empresa FAF Tecnologia da Informação Ltda. Nesse sentido,
há diversos apontamentos da Ciset/PR e do TCU indicando problemas relacionados ao histórico da empresa.
404. Conforme alertou o Controle Interno, a referida empresa não possuía capacidade técnica para
fornecer os objetos contratados, pois estava inativa havia cinco anos. A fiscalização correlacionou os dados dos
representantes da contratada que prestaram os serviços com as informações da última Relação de Atividades de
Informações Sociais (RAIS) e constatou que nenhuma das pessoas informadas teve vínculo trabalhista com a
contratada no exercício de 2015. Ainda de acordo com a Ciset/PR, em 2015, a contratada teve apenas uma
empregada, cujo vínculo de trabalho foi iniciado em 1º/12/2015, apenas dez dias antes da celebração do
Contrato 34/2015.
405. Compulsando os autos do processo administrativo de contratação, especialmente a documentação
apresentada pela empresa FAF Tecnologia da Informação Ltda., verifica-se que o atestado de capacidade técnica
mais recente apresentado era de setembro/2007, para a Prefeitura de Arapiraca/AL, ou seja, cerca de oito anos
antes do fornecimento do sistema. O atestado mais recente, de novembro/2009, não tratava do sistema, mas da
elaboração de manuais e treinamentos. Desse modo, não se acolhe o posicionamento do responsável quanto à
suficiência dos atestados apresentados pela empresa contratada para a comprovação de sua capacidade técnica,
ainda mais tratando-se de contratação direta sem licitação.
406. Chama atenção também a alteração societária promovida em 19/11/2015, que transferiu a
totalidade da empresa a outros sócios. Logo na semana seguinte, a empresa encaminhou a proposta para
fornecimento do sistema Geconv à SEP/PR. Além disso, a Demonstração do Resultado do Exercício de 2014
mostra que a empresa, até então denominada FAF Consultorias Ltda., estava inoperante naquele exercício.
407. Por óbvio, a transferência societária não é ilegal, mas a contratação direta de uma empresa que
mudou recentemente todo seu quadro societário e que não apresentava atividade operacional há tempos deveria
requerer maior diligência por parte dos gestores da Secretaria de Portos, em especial no momento do
planejamento da contratação. O conjunto de elementos a respeito do histórico da empresa permite a conclusão
de que era, no mínimo, questionável o amplo know-how defendido pela SEP/PR para levar a cabo sua
contratação sem licitação, envolvendo licença vitalícia e até 8.000 horas de consultoria.
408. Do exposto até aqui, considera-se que se o próprio Sr. Ricardo afirma que sua função principal
estava relacionada à obtenção de informações quanto à regularidade geral da empresa FAF Tecnologia da
Informação Ltda., não é razoável aceitar que, mesmo diante do peculiar histórico da empresa a ser contratada
sem licitação, o então Assessor-Técnico não tenha tomado a iniciativa de alertar aos demais membros da equipe
de planejamento da contratação ou aos seus superiores quanto à necessidade de maior diligência e cautela.
Tampouco é razoável admitir que sua pesquisa quanto à regularidade da empresa não tenha revelado os fatos
apontados pela Ciset/PR e pelo TCU.

1462
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

409. O responsável também busca afastar o entendimento pela irregularidade dos atos afetos à
assinatura, pela Secretaria de Portos, do Contrato 34/2015. Defende que a multiplicidade de instrumentos de
transferência vigentes na SEP/PR demandaria um sistema para seu adequado controle.
410. No entanto, conforme amplamente apurado pela Ciset/PR em diversos anos de avaliações da
SEP/PR, a ausência de sistema de tecnologia da informação nunca foi identificada como causa de fragilidade na
gestão das transferências da UPC. Para o Controle Interno, carência de pessoal e fragilidades nos controles
internos da própria gestão, a exemplo dos registros desatualizados no Siconv e no Siafi, seriam as principais
causas. Assim, não se acolhe o argumento.
411. Quanto à falta de pesquisa de mercado previamente à contratação do Geconv, o ex AssessorTécnico restringe o tema ao fato de a empresa FAF Tecnologia da Informação Ltda. ser a única fornecedora no
Brasil. Todavia, a partir da leitura atenta da constatação 2.2.3 da Ciset/PR (peça 5, p. 88-130) e das análises
realizadas pela Unidade Técnica do TCU, fica claro que a reclamada falta de pesquisa de mercado foi tratada em
sentido amplo, considerando que, caso hipoteticamente ficasse comprovada tecnicamente a necessidade de
contratação de novo software para auxiliar na gestão de convênios e instrumentos congêneres, esperar-se-ia uma
pesquisa envolvendo uma diversidade de produtos, não apenas o Geconv. Ademais, não há documentos
tecnicamente embasados que comprovem que tal sistema, com utilização praticamente nula dentro dos órgãos
públicos, fosse imprescindível ou o único capaz de atender às alegadas necessidades da SEP/PR. Assim, não
prospera o argumento de que era impossível a realização de pesquisa de mercado.
412. No que tange à avaliação de preços, diferente do entendimento estampado pelo responsável,
considera-se insuficiente a comparação com a contratação realizada, nove anos antes, por um único órgão da
Administração Pública Federal, o MCT, e, ainda assim, composta por módulos de software que não coincidiam
com o contratado pela SEP/PR. O próprio responsável aponta que o então Ministério não havia contratado, por
exemplo, o genérico projeto de melhoria de processos, tampouco os serviços de consultoria, criticados pela
Ciset/PR e pelo TCU. Quanto a esse tópico, faz-se mais duas considerações.
413. Primeiramente, a avaliação de preços não se limita apenas a consultas sobre a existência de
contratos pretéritos de outras instituições envolvendo exatamente o mesmo produto. Mesmo na existência de
contratações comparáveis, deve-se haver uma análise apurada de cada parcela do preço apresentada no
orçamento da empresa vendedora. O orçamento deve ser desmembrado e cada item deve ser verificado quanto a
diversos critérios, como a necessidade do órgão, a razoabilidade do preço, a aderência a preços praticados no
mercado para itens similares em outros produtos etc. Por exemplo, a contratação de qualquer software envolve
licenças, instalação nas máquinas do comprador, assistência técnica, garantia, capacitação etc. As parcelas
desmembradas muitas vezes guardam semelhanças que podem ser adotadas como forma de análise de preços.
Essa avaliação criteriosa que a SEP/PR não demonstrou sequer ter iniciado torna-se ainda mais relevante
quando se trata de contratação direta sem licitação e envolvendo produto cuja adoção em outras instituições de
porte relevante é, até onde se sabe, nula.
414. Em segundo, destaca-se que o uso do Geconv pelo MCT foi descontinuado após o lançamento do
Siconv. Tal fato permite inferir que o Siconv, no mínimo, teria utilidade equivalente à do Geconv. Afinal, até
mesmo o órgão que já o detinha optou pela descontinuidade de seu uso. Entende-se também que uma solicitação
de informações ao MCT por parte da SEP/PR teria prontamente revelado o reduzido benefício propiciado pelo
Geconv. Tal busca por informação certamente seria mais efetiva que a mera consulta a documento de
contratação de nove anos antes e referente a aquisição de software que não apresentava os mesmos módulos.
415. Dessa feita, no que tange objetivamente à contratação do sistema Geconv, considerando-se a
obrigatoriedade de uso do Siconv pelos órgãos públicos federais, a contenção e priorização de gastos dentro da
SEP/PR, a ausência de pesquisa de preços de mercado, o elevado preço do produto, a ausência de avaliação
criteriosa dos preços propostos pela empresa contratada, a não comprovação da imprescindibilidade e
custo/benefício da aquisição de novo sistema e o não atendimento às recomendações do Parecer
301/2015/ASJUR-SEP/CGU/AGU (peça 28, p. 4) da Assessoria Jurídica da SEP/PR, conclui-se irregular e
desarrazoada a contratação do sistema de gerenciamento de transferências Geconv.
416. Acrescente-se que o Controle Interno também considerou como deficiências do planejamento da
contratação: i) a ausência de decomposição dos custos do Produto 5 - Implantação, Customização e
Treinamento; ii) a falta de justificativa da necessidade de 8.000 horas de consultoria para a execução dos
Produtos 6 e 7 – Projeto Melhoria dos Processos de Gestão de Recursos Transferidos por Convênios e Horas
Técnicas de Serviço sob demanda; iii) a não apresentação da minuta do contrato à assessoria jurídica do órgão,
em descumprimento ao parágrafo único do art. 38 da Lei 8.666/1993, mesmo após ter sido alertada por meio de
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parecer jurídico; iv) a falta de embasamento sobre previsibilidade de prorrogação contratual; e v) Termo de
Referência cujas exigências do Módulo 1 se enquadram mais a sistema de gerenciamento de projetos, ao passo
que as do Módulo 2, a sistema de gestão de contratos.
417. Os argumentos do Sr. Ricardo quanto à suficiência da decomposição de custos do “Produto 5 Implantação, Customização e Treinamento” apresentada pela futura contratada também não encontram
suficiente embasamento. A proposta comercial da empresa FAF Tecnologia da Informação Ltda., à qual remete
o responsável (peça 68, p. 113-123), não detalha os elementos relacionados ao item da tabela no valor de
R$ 300.000,00 (peça 68, p. 123). Tampouco são apresentados os dados ou cálculos para se chegar às
quantidades de horas de consultoria demandadas ou aos valores praticados (tabela à peça 68, p. 122). Diferente
do que aponta o ex Assessor-Técnico, o Termo de Recebimento Definitivo (peça 68, p. 125) também não
esclarece o conteúdo de cada item pago.
418. No que tange aos pagamentos de serviço de consultoria de TI por horas trabalhadas e com
quantitativos injustificados, tem-se que não foi apresentada a maneira como se chegou ao quantitativo de até
8.000 horas de consultoria. Ademais, nos termos da jurisprudência do TCU registrada no Informativo de
Licitações e Contratos 191, de abril de 2014, as contratações de serviços de TI devem ocorrer mediante
remuneração vinculada a resultados, evitando-se a mera alocação de mão de obra e o pagamento por horatrabalhada ou por posto de serviço. O propósito de não permitir o pagamento por hora trabalhada é evitar que a
contratada gaste propositadamente mais tempo que o necessário e assim receba pagamentos em valores
superiores aos que seriam merecidos. Nessa feita, os argumentos não são acatados.
419. Por fim, no que tange à responsabilidade do Sr. Ricardo Tavares, à época Assessor-Técnico do
Gabinete do Ministro da Secretaria de Portos da Presidência da República e integrante da equipe de
planejamento da contratação a que alude a IN SLTI 4/2014, entende-se que suas atribuições guardavam
proximidade com a ocorrência dos atos irregulares. Assim, era razoável esperar de sua parte que tomasse
medidas no sentido de impedir ou alertar aos superiores quanto à confecção de termo de referência de aquisição
de sistema de gerenciamento de transferências em desacordo com o art. 14 da Lei 8.666/1993 c/c o art. 14 da IN
– SLTI/MPOG 4/2014.
Conclusão
420. As informações e documentos apresentados pelo Sr. Ricardo Tavares de Jesus Castelo Branco não
modificam o entendimento desta Unidade Técnica quanto às irregularidades afetas ao termo de referência de
aquisição de sistema de gerenciamento de transferências. Apontam-se como fatos agravantes a falta de pesquisa
de mercado e de avaliação adequada dos preços propostos pela contratada, mesmo após questionamentos por
parte do setor de compras e da assessoria jurídica do órgão. Na condição de Assessor-Técnico e membro da
equipe de planejamento da contratação a que alude a IN – SLTI/MPOG 4/2014, cujas atribuições guardavam
proximidade com os atos inquinados, era razoável esperar do responsável conduta diversa, ou seja, sua conduta
foi determinante para propiciar as irregularidades aqui comentadas.
421. Destaca-se que o Sr. Ricardo, ao passo que afirma que sua função principal na equipe de
planejamento estava relacionada à obtenção de informações quanto à regularidade da empresa a ser contratada,
não demonstrou ter tomado iniciativa no sentido de alertar aos demais membros da equipe ou aos seus
superiores hierárquicos quanto à necessidade de maior diligência e cautela ante o histórico de inatividade, pouca
experiência, falta de funcionários e recente alteração societária do quadro da empresa. Tampouco é razoável
admitir que sua pesquisa quanto à regularidade da empresa não tenha revelado ao menos parte dos fatos
apontados pela Ciset/PR (peça 5, p. 88-131).
422. Ante todo o exposto, conclui-se que os argumentos do Sr. Ricardo Tavares de Jesus Castelo Branco
não merecem ser acolhidos. Assim, propor-se-á a rejeição das razões de justificativa do responsável, bem como
a aplicação da multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992.
XIX.8 Razões de justificativa do Sr. Diogo Peres Neto
423. Por meio do Ofício 355/2017-TCU/SeinfraPortoFerrovia, de 28/7/2017 (peça 37), o Sr. Diogo
Peres Neto, à época Diretor do Departamento de Gestão Corporativa da Secretaria de Portos da Presidência da
República, foi comunicado de sua audiência, motivada por:
a) aprovar o termo de referência da contratação emergencial de empresa especializada na prestação
de serviços continuados de secretariado e de suporte operacional no âmbito do processo administrativo
00045.004088/2015-15 sem realizar avaliação adequada do quantitativo de postos necessários, em afronta ao
disposto no art. 15, § 7º, inciso II, da Lei 8.666/1993;
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b) conduzir o processo administrativo 00045.004088/2015-15 de contratação emergencial sem
observar o princípio da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, em afronta ao art. 3º c/c o art.
26, parágrafo único, inciso III, da Lei 8.666/1993; e
c) aprovar termo de referência de aquisição de sistema de gerenciamento de transferências,
contrariando o art. 14 da Lei 8.666/1993 c/c o art. 14 IN – SLTI/MPOG 4/2014:
c.1) com avaliação insuficiente sobre a necessidade da contratação;
c.2) com exigências que não se coadunam com a de um sistema de gestão de transferências;
c.3) sem pesquisa de mercado e sem avaliação dos preços propostos pela contratada;
c.4) sem decomposição de todos os custos;
c.5) com quantitativos injustificados;
c.6) sem avaliação da capacidade da futura contratada, por inexigibilidade de licitação, em cumprir
o objeto; e
c.7) com fixação de pagamentos de serviços de TI em horas trabalhadas.
424. As razões de justificativa do responsável, abordadas nos parágrafos subsequentes, foram
encaminhadas a este Tribunal e inseridas nos autos às peças 69 a 84.
425. Inicia-se com uma síntese dos fatos que levaram à audiência e com explanações gerais a respeito da
Secretaria de Portos da Presidência da República e sua extinção, com transferência de atribuições para o MTPA.
426. O responsável alega que, ao assumir o cargo de Diretor do Departamento de Gestão Corporativa
(DGC) da Secretaria Executiva da SEP/PR, em 14/10/2015, adotara providências para promover o aumento do
quadro de pessoal qualificado que pudesse dar tratamento às tarefas atrasadas e às que estariam por chegar no
órgão. Entretanto, aponta que fatores externos, principalmente políticos, teriam dificultado as contratações.
427. Aduz que determinação da Ciset/PR no sentido de que terceirizados de apoio técnico
administrativo não mais exercessem funções exclusivas de servidores efetivos teria provocado o acúmulo de
tarefas, especialmente na Coordenação-Geral de Convênios, diante da insuficiência de pessoal efetivo próprio
com acesso a sistemas da Administração Pública Federal – Siafi e Siconv. Ademais, o deslocamento de
servidores efetivos para atividades que lhes eram exclusivas teria elevado a necessidade de contratação de mais
mão de obra terceirizada, dedicada ao desempenho de tarefas acessórias e auxiliares. Assim, o então Diretor
teria buscado o aumento no quadro de efetivos (excedentes já aprovados em concurso público) e de terceirizados
(via contratação).
428. O Sr. Diogo cita que, em 27/4/2015, tinha sido aberto processo administrativo de licitação para
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de secretariado e apoio administrativo, voltados
para o exercício de atividades de apoio no âmbito da SEP/PR, em Brasília e no Rio de Janeiro. Para instruir tal
processo de licitação, em setembro de 2014, o anterior Diretor de Gestão Corporativa teria solicitado
levantamento, em cada setor, das necessidades e dos perfis para a contratação de terceirizados para dar suporte
aos servidores. Chegou-se ao total de 96 postos de trabalho.
429. O responsável informa que o procedimento licitatório se estendeu até o início de 2016, quando fora
por ele revogado, por motivos relacionados a fatos anteriores a sua gestão. Entre esses motivos, estariam a
reforma ministerial ocorrida em setembro de 2015, com troca do Ministro, o que demandaria a readequação do
planejamento estratégico, das diretrizes e das políticas vigentes. Alega que tal mudança incrementaria a
demanda de trabalho, tornando inadequado o quantitativo de 96 postos de trabalho e a própria contratação
desses profissionais por meio do pregão em andamento.
430. Na Nota Técnica 8/2016 (peça 70, p. 5), a SEP/PR teria registrado que o procedimento licitatório
em curso (Pregão Eletrônico 7/2015) não mais poderia ser aproveitado, eis que inconveniente e inoportuno,
considerando que as especificações e quantitativos referenciados seriam insuficientes. Diante disso, o Sr. Diogo,
Diretor de Gestão Corporativa, teria decidido revogar o procedimento. Prossegue abordando o novo
levantamento de necessidade de pessoal que realizou e que teria chegado ao número de 211 terceirizados. Alega
que a situação da SEP/PR estaria caótica.
431. Adiante, o alegante acrescenta que não lhe poderia ser imputada irregularidade pela contratação de
terceirizados diante da conhecida deficiência de pessoal nos quadros da SEP/PR, incompatível com o volume de
trabalho. Ao assumir o cargo de Diretor de Gestão Corporativa ele teria envidado esforços para recompor o
quadro de pessoal necessário às funções de suporte e auxílio aos servidores.
432. Na visão do Sr. Diogo, ainda que hipoteticamente, caso o levantamento de quantitativos em cada
setor tenha levado a números injustificados, tal fato não seria de sua responsabilidade, já que incompatível com
suas tarefas. Haveria uma distância hierárquica entre sua posição e a dos profissionais que responderam sua
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solicitação de informação quanto às necessidades de cada área. De acordo com sua interpretação do Regimento
Interno da SEP/PR, o Diretor de Gestão Corporativa estaria isento de culpabilidade pelos atos inquinados.
Assim, ainda que o levantamento informal de quantitativos de pessoal tenha sido realizado a partir de sua
iniciativa, o ex Diretor acredita que a responsabilidade pelo possível excesso deve recair sobre os servidores de
todas as áreas que lhe informaram o talvez inadequado número de terceirizados necessários.
433. Adiante, o responsável aduz que não teria agido com excesso de rigor na análise das propostas das
empresas desclassificadas ao conceder curto prazo para apresentação dos documentos e não permitir formais
correções posteriores nas planilhas. A seu ver, haveria urgência suficiente para justificar a dispensa de licitação
e as restrições impostas às empresas postulantes.
434. Defende que a SEP/PR teria realizado adequada pesquisa de preços de mercado por ter enviado emails a fornecedores e recebido 28 propostas. Em seu entendimento, em que pese as restrições impostas na
análise, isso bastaria para demonstrar a lisura de todo o procedimento. Utiliza-se da suposta urgência na
contratação de terceirizados, que realizam atividades acessórias de apoio técnico e administrativo, para justificar
a ausência de licitação, o prazo exíguo para que as empresas apresentassem esclarecimentos - foi concedida uma
hora para que algumas empresas pudessem comprovar as condições de habilitação exigidas - e toda a condução
do processo apressadamente. Aponta que não teria havido inconformismo por parte de empresas
desclassificadas, o que também serviria para justificar a correição do processo. Entende que a Unidade Técnica
do TCU deveria ter exaltado sua rigorosa condução do processo. Pontua que análises quanto à habilitação de
empresas devem ser sempre rigorosas, haja vista que contratos de terceirização descontinuados podem causar
grandes problemas.
435. Com relação ao Contrato 34/2015, o Sr. Diogo relata que, no final de 2015, a SEP/PR instaurara
processo administrativo para aquisição e implantação de Sistema de Gerenciamento Interno para organizar e
sistematizar os fluxos de informação dos convênios e instrumentos congêneres da secretaria. Aduz que a
multiplicidade de instrumentos de transferência vigentes demandaria um sistema para seu adequado controle.
436. Passa a discorrer sobre o sistema de gerenciamento Geconv, contratado junto à empresa FAF
Tecnologia da Informação Ltda. Tal sistema abrangeria não somente convênios, como também instrumentos
congêneres e seria customizado para a SEP, mediante obtenção de licenciamento de software. Evoca que o Siafi
e o Siconv não permitiriam a customização de dados de acordo com a necessidade do cliente, nem a geração de
relatórios de sequencias de consultas. Todavia, aponta que “o Siconv é o sistema utilizado para catalogar e
apurar todas as etapas dos convênios, contratos de repasse e termos de parceria, desde a formalização da
proposta até a prestação final de contas”. O Geconv, por sua vez, facilitaria a visualização das informações ao
importar dados do Siafi e do Siconv, o que evitaria erros de digitação e intervenções humanas. Também estaria
apto ao cadastro de convênios não inscritos no Siconv.
437. Prossegue afirmando que o Geconv traria melhorias para reduzir a morosidade na análise de
prestações de contas e o número de servidores necessários para exercer a função. A seu ver, o sistema também
preveniria manipulação ou ocultação de informações.
438. Adiante, o gestor aduz que, sendo a empresa FAF Tecnologia da Informação Ltda. a única
fornecedora, no Brasil, do software Geconv, não seria possível a realização de pesquisa de mercado para a
contratação do sistema. Com relação ao preço de contratação, pontua que a SEP/PR, a seu ver, teria realizado
avaliação suficiente de preço, consubstanciada em comparação com contratação realizada, no ano de 2006, pelo
MCT, único órgão em Brasília que já teria usado o Geconv. Ainda assim, os módulos contratados não tinham
sido os mesmos. O então Ministério não teria contratado projeto de melhorias nos processos de trabalho nem
prestação de serviços de consultoria.
439. Em seguida, o Sr. Diogo aponta que a empresa FAF Tecnologia da Informação Ltda., em sua
proposta comercial, teria especificado as etapas de implantação do sistema acompanhadas de seus valores. Sem
adentrar em detalhes, aponta que seria razoável o valor de R$ 300.000,00 para implementar o sistema e treinar
os funcionários. Assim, entende não ter havido ausência de decomposição dos custos do Produto 5 –
Implantação, Customização e Treinamento.
440. No que tange à capacidade da futura contratada, segundo o responsável, a empresa contratada teria
apresentado atestado suficiente para comprovação de sua capacidade técnica. Denota que o sistema Geconv
estaria em uso pelo Ministério da Ciência e Tecnologia desde 2006, na Secretaria de Estado de Planejamento e
Coordenação Geral de Mato Grosso desde 2004 e na Prefeitura Municipal de Arapiraca/AL desde 2007.
441. Prossegue criticando o apontamento de que o sistema Geconv seria obsoleto, por entender que
traria utilidade à SEP/PR. Levanta hipóteses quanto à inutilidade do sistema para o MCT, que deixara de utilizar
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o software após o lançamento do Siconv. Cita diferentes sistemas informatizados que estariam em uso em outros
órgãos públicos, apesar de antigos.
442. Na sequência, defende a fixação de pagamentos por até 8.000 horas de consultoria em serviços de
Tecnologia de Informação, conforme a necessidade que seriam utilizadas para aprimorar a implementação de
novas funcionalidades do sistema.
443. Em tópico subsequente, o Sr. Diogo aborda tema afeto à exclusão de culpabilidade nos casos em
que o gestor não possua envolvimento direto com o ato impugnado. Redige que os dirigentes somente podem
ser responsabilizados pelos atos omissivos ou comissivos a que deram causa, considerando-se sua esfera de
atribuições e envolvimento direto com os fatos. Assim, por considerar que não teve envolvimento direto com os
atos viciados e que não existiriam provas de sua omissão para corrigi-los, entende que sua responsabilidade
deveria ser afastada.
444. O responsável, por fim, evoca os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e o
reconhecimento, por este TCU, de sua boa-fé no que tange aos atos praticados, para requerer o acolhimento de
suas razões de justificativa e a não imposição de penalidades.
Análise
445. Em suas razões de justificativa, o Sr. Diogo busca afastar o entendimento pela irregularidade dos
atos afetos à assinatura, pela Secretaria de Portos, dos Contratos 33/2015 e 34/2015. Paralelamente, esforça-se
para mostrar que, ainda que os atos fossem considerados irregulares pelo TCU, sua culpabilidade deveria ser
afastada, haja vista que os procedimentos que culminaram com as contratações não guardariam relação direta
com a função de Diretor de Gestão Corporativa.
446. De início, analisa-se a tentativa do ex Diretor de Gestão Corporativa de alegar distanciamento entre
suas atribuições e os atos irregulares em torno do planejamento e da assinatura do Contrato Emergencial
33/2015 (contratação de terceirizados) e do Contrato 34/2015 (aquisição de sistema de gestão de transferências).
Diferentemente do entendimento estampado nesta instrução em relação ao cargo de Secretário Executivo,
refuta-se que a função de Diretor de Gestão Corporativa não guardaria semelhante distância em relação aos atos
em discussão. A participação nos atos ou, no mínimo, sua supervisão direta, estão perfeitamente alinhadas às
competências do Diretor de Gestão Corporativa (DGC) elencadas no art. 10 da então vigente Portaria 408/2014
– Regimento Interno da SEP/PR. Entre outras, o dispositivo atribui ao DGC funções de orientação e promoção
da gestão de pessoal, da gestão de processos licitatórios, da gestão de convênios, da gestão orçamentária e
financeira, da infraestrutura tecnológica etc. Assim, o DGC devia ter estreita participação, ainda que por meio
da supervisão direta de subordinados, em todos os atos irregulares que demandaram sua audiência. Tampouco é
possível escusar-se de conhecimento da situação de grave crise econômica pela qual atravessava o país e o
Executivo Federal, com reflexos sensíveis na SEP/PR, haja vista sua função de promoção e coordenação de todo
o processo orçamentário da referida Pasta, estampada no inciso I do citado art. 10 da Portaria – SEP/PR
408/2014. Esclarecido este ponto, dá-se prosseguimento à análise dos fatos.
447. Em várias passagens as razões de justificativa adotam a necessidade de pessoal na extinta
Secretaria de Portos como justificativa para a utilização de meios irregulares para o reforço do quadro de
pessoal, como a realização de sucessivas contratações emergenciais de terceirizados e o cancelamento do pregão
eletrônico em regular andamento, que mais se coadunava com o ordenamento legal. O texto foca na necessidade
de servidores e terceirizados pela SEP, tentando minimizar as irregularidades apontadas.
448. Assim, nas razões de justificativa fica clara a tentativa de justificar a adoção de exceções previstas
na Lei 8.666/1993, quando a regra geral da licitação é que deveria ser adotada, com a alegação de necessidade
urgente de reforço de quadros de pessoal e de aquisição de sistema de gerenciamento de convênios e outras
transferências.
449. Em determinado ponto, o gestor afirma que os servidores terceirizados foram impedidos de realizar
tarefas próprias de efetivos e os efetivos, por sua vez, foram alocados em atividades exclusivas. Não se verifica
coerência lógica, assim, na alegação do gestor no sentido de que, ao mesmo tempo, as alterações de lotação de
pessoal agravaram a insuficiência tanto de efetivos quanto de terceirizados. A necessidade de modificações de
lotação apenas reforça a ideia de que a SEP/PR deveria ter promovido paralelamente avaliação adequada do
quantitativo de postos de trabalho necessários (peça 69, p. 6). Afinal, a conclusão básica a que se chegaria após
a leitura dessa parte das razões de justificativa é que a modificação de lotação dentro da própria SEP/PR
representaria reforço de mão de obra em ao menos um dos tipos de atividades, exclusivas ou acessórias. Não
parece haver fundamento na sustentação de que o cumprimento da determinação do controle interno tenha
provocado déficit generalizado, já que não houve diminuição do quadro da Secretaria.
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450. No que tange ao levantamento de quantitativos de postos de trabalho, o Sr. Diogo busca afastar sua
responsabilidade por ter liderado o procedimento informal utilizado para se chegar à quantidade de postos
atribuindo a responsabilidade às pessoas que lhe forneceram a informação solicitada, sem precisar seus nomes
ou funções. Isso se mostra descabido, já que o Diretor foi quem adotou ou aceitou tal metodologia para a coleta
dos dados e quem promoveu a revogação do procedimento licitatório em curso.
451. O exame do Processo Administrativo 00045.004088/2015-15, referente à contratação emergencial
de serviços de apoio administrativo e secretariado, mostra que o levantamento de pessoal para a referida
contratação foi realizado às pressas, sem a adequada análise do quantitativo de postos necessários. Cada área da
Secretaria de Portos apenas teria respondido a um memorando do DGC que solicitava o levantamento de
necessidades, considerando o “entendimento da atual gestão e devido a novos projetos”.
452. Não houve análise gerencial com a profundidade necessária sobre o quantitativo demandado, que
ampliou significativamente o número de terceirizados de 96 para 211. O termo de referência utilizado para a
contratação descreve que em razão de o PNPL e de o PIL, e, ainda, de a nova Lei 12.815/2013 terem permitido
o aumento de investimentos, o que teria acarretado a readequação da demanda para que as atividades
regimentais fossem executadas apenas por servidores, não havendo necessidade de eles ocuparem atribuições de
suporte operacional administrativo.
453. Ressalte-se que a Secretaria de Portos lançou, em 21/7/2015, o edital de Pregão Eletrônico 7/2015,
para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de secretariado e de suporte
operacional, em caráter subsidiário, no âmbito da SEP/PR, em Brasília/DF e no Rio de Janeiro/RJ, também com
o quantitativo de 96 terceirizados. Frise-se que na data de lançamento do instrumento convocatório, os referidos
planos e a legislação já eram de pleno conhecimento da Secretaria de Portos e, ainda assim, manteve-se o
quantitativo de 96 terceirizados.
454. Pontua-se que, se a situação geral da Secretaria de Portos não era a ideal, esperar-se-ia maior
prudência no sentido de se levantar os tipos de atividades acumuladas, a expectativa de recebimento de novas
demandas, considerando a reconhecida limitação de empenho sofrida pela Secretaria e órgãos públicos em geral,
para então se realizar procedimento formal e com bases técnicas para se obter os perfis e números de cargos
necessários. Na mesma esteira, após esse procedimento, que traria melhorias permanentes para a SEP/PR, a
contratação deveria ser realizada de forma transparente, vantajosa e aderente à regra geral de realização de
processo licitatório. Assim, repisa-se, não se vislumbra razoabilidade no descarte do pregão eletrônico válido
que visava à contratação de número de profissionais que, se não suficientes na visão dos gestores, estava em
linha com as contratações emergenciais anteriores e com a situação de grave crise econômica.
455. Quanto à inobservância do princípio da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, o
Sr. Diogo alega que a necessidade de preenchimento de postos de trabalho na SEP/PR era tão urgente que
justificaria o excessivo rigor aplicado na seleção. Entretanto, a carência de pessoal na extinta Secretaria de
Portos era conhecida bem antes daquela gestão e já haviam sido firmados outros contratos emergenciais para
contratação de terceirizados. Entende-se ainda que tal tipo de demanda - contratação de profissionais
terceirizados para realização de atividades acessórias de apoio técnico e administrativo - não constitui tão grave
urgência quando comparada a outras reconhecidamente mais sensíveis, a exemplo de carência de profissionais
de saúde ou de segurança. E, repise-se, a carência de pessoal para apoio técnico e administrativo na SEP/PR não
foi revelada abruptamente. Ademais, o ex Diretor não correlaciona o rigor aplicado na seleção da proposta sob
alegação de urgência com o fato de que, paralelamente, optara por revogar o pregão eletrônico regularmente
constituído igualmente para a contratação de terceirizados, e que se encontrava em estágio avançado de
evolução. Ainda que o adiantado pregão visasse à contratação de menor número de profissionais - os mesmos
96 dos contratos emergenciais anteriores - parecia mais adequado às circunstâncias de urgência e limitação de
despesas.
456. Ainda quanto à forma de seleção da proposta, apesar de o gestor alegar ter enviado grande número
de e-mails a fornecedores e recebido 28 propostas de preços, o excesso de rigor na análise, o curto período de
tempo concedido às empresas para que formulassem propostas e o fato de não ter permitido correções formais
se sobrepõem à alegação de ter realizado ampla pesquisa.
457. Quanto as alegações de necessidade de rigor na análise de propostas de preços e de habilitação das
empresas postulantes, deve se ponderar que tal análise seja realizada dentro dos limites da legalidade e em
atendimento aos princípios da Administração Pública, como os da economicidade e da seleção da proposta mais
vantajosa. A alegação genérica de procedimento executado com rigor não pode ser um subterfúgio para a
adoção de premissas desarrazoadas, que não se coadunam com o ordenamento jurídico, como no caso do
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impedimento de reformulação de propostas com erros formais, da concessão de prazo exíguo para a formulação
de propostas e ainda coincidindo com final de semana ou da inabilitação de empresa mais bem colocada em
termos de preço por suposta falha documental, que também foi encontrada na proposta daquela eleita como
vencedora (peça 5, p. 74). Ademais, não somente a condução de processo emergencial de contratação direta
deve ser exercida com rigor - e nos limites da lei -, mas também a decisão de se revogar procedimento licitatório
regularmente constituído para dar lugar a contratação sem licitação deve ser embasada também com muito mais
seriedade, o que não se verificou no presente caso.
458. Do exposto até aqui, conclui-se que as irregularidades consubstanciadas em avaliação inadequada
de quantitativos de postos de trabalho e na não observância do princípio da seleção da proposta mais vantajosa
para a Administração não foram sanadas e que a responsabilidade primária recai sobre o ex Diretor de Gestão
Corporativa.
459. Quanto ao Contrato 34/2015, as razões de justificativa apresentam alguns dados a respeito do
quantitativo de convênios e outros instrumentos de repasse firmados pela SEP/PR no passado, o que justificaria
a contratação de novo sistema de gerenciamento. Todavia, não é revelado o fato de que o sistema contratado
representaria essencialmente uma redundância diante da existência e obrigatoriedade de uso do Siconv. Ou seja,
os argumentos buscam induzir a ideia de que a contratação do sistema era imprescindível para o adequado
controle da vigência dos convênios e outros instrumentos, o que não merece prosperar. Conforme amplamente
apurado pela Ciset/PR em diversos anos de avaliações da SEP/PR, a ausência de sistema de tecnologia da
informação nunca foi identificada como causa de fragilidade na gestão das transferências da UPC. Para o
Controle Interno, carência de pessoal alocado para essa área e fragilidades nos controles internos da própria
gestão, a exemplo dos registros desatualizados no Siconv e no Siafi, seriam as principais causas. Assim, não se
acolhe o argumento.
460. Também se aplica a este caso o entendimento de que, diante do cenário de contenção e priorização
de despesas, paralisação de projetos, limitação de novos ajustes e crise financeira sistêmica, esperar-se-ia maior
diligência do órgão com relação aos recursos do erário. Repisa-se que o limite de movimentação e empenho do
órgão foi reduzido de R$ 994 milhões para R$ 688 milhões no decorrer do ano de 2015, chegando a R$ 405
milhões em novembro, pouco antes da contratação criticada.
461. Ainda que o Geconv hipoteticamente permitisse alguma facilidade de manipulação ou visualização
de dados, como alegado, isso não o tornaria imprescindível para o atingimento dos fins da Secretaria de Portos,
ainda mais ao relembrarmos que o registro de dados no Siconv é obrigatório por parte dos órgãos públicos
federais. Desse modo, a utilização do Geconv para controle de instrumentos de transferência voluntária poderia
causar até mesmo duplicidade de trabalho de lançamento e/ou análise de dados, já que, repise-se, a utilização do
Siconv não constitui faculdade por parte da SEP/PR. Ademais, a dedicação de força de trabalho para utilização
de sistemas possivelmente redundantes vai de encontro à constantemente alegada carência de pessoal na
Secretaria. Conforme apontou o controle interno, os Sistemas Siafi e Siconv já possuem ferramentas que
possibilitam a extração de relatórios gerenciais sobre prestações de contas, bem como sobre vigências e
liberação de recursos (peça 5, p. 89).
462. Outro aspecto que merece ser considerado refere-se aos reflexos futuros da falta de uma necessária
avaliação técnica criteriosa e consistente quanto à real vantagem da aquisição de dispendioso sistema e toda a
estrutura de adaptação a seu uso. Uma rigorosa avaliação certamente deveria ter sido realizada previamente à
contratação do Geconv. No entanto, o sistema foi claramente contratado às pressas e com base em frágeis
embasamentos. Diante da compra do produto, criou-se quase uma obrigatoriedade de sua utilização daquele
momento em diante o que, conforme já abordado, pode ocasionar mais entraves do que soluções à SEP/PR, no
momento presente e também no futuro, caso próximas administrações o considerem desnecessário, como
ocorreu no MCT após o lançamento do Siconv. O fato de a licença do software ser dispendiosa e vitalícia, por si
só, era suficiente para demandar redobrada cautela quanto à existência de benefícios reais de sua utilização. Não
se pode olvidar que, embora outros relevantes órgãos e entidades federais realizem constantemente convênios e
transferências voluntárias, muitos em escala largamente superior à da SEP/PR, não se tinha notícia da utilização
do Geconv por nenhum deles, o que seria natural de se esperar se o sistema proporcionasse grandes benefícios.
Pelo contrário, frise-se, o que se tinha notícia era do abandono de sua utilização por parte do MCT.
463. Quanto à falta de pesquisa de mercado previamente à contratação do Geconv, o gestor restringe o
tema ao fato de a empresa FAF Tecnologia da Informação Ltda. ser a única fornecedora no Brasil. Todavia, a
partir da leitura atenta da constatação 2.2.3 da Ciset/PR (peça 5, p. 88-130) e das análises realizadas pela
Unidade Técnica do TCU, fica claro que a reclamada falta de pesquisa de mercado foi tratada em sentido amplo,
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considerando que, caso hipoteticamente ficasse comprovada tecnicamente a necessidade de contratação de novo
software para auxiliar na gestão de convênios e instrumentos congêneres, esperar-se-ia uma pesquisa
envolvendo uma diversidade de produtos, não apenas o Geconv. Ademais, não há documentos tecnicamente
embasados que comprovem que tal sistema, com utilização praticamente nula dentro dos órgãos públicos, fosse
imprescindível ou o único capaz de atender às alegadas necessidades da SEP/PR. Assim, não prospera o
argumento de que era impossível a realização de pesquisa de mercado.
464. No que tange à avaliação de preços, diferente do entendimento esposado pelo ex Diretor,
considera-se insuficiente a comparação com a contratação realizada, nove anos antes, por um único órgão da
Administração Pública Federal, o MCT, e, ainda assim, composta por módulos de software que não coincidiam
com o contratado pela SEP/PR. O próprio responsável aponta que o então Ministério não havia contratado, por
exemplo, o genérico projeto de melhoria de processos, tampouco os serviços de consultoria, criticados pela
Ciset/PR e pelo TCU. Quanto a esse tópico, faz-se mais duas considerações.
465. Primeiramente, a avaliação de preços não se limita apenas a consultas sobre a existência de
contratos pretéritos de outras instituições envolvendo exatamente o mesmo produto. Mesmo na existência de
contratações comparáveis, deve-se haver uma análise apurada de cada parcela do preço apresentada no
orçamento da empresa vendedora. O orçamento deve ser desmembrado e cada item deve ser verificado quanto a
diversos critérios, como a necessidade do órgão, a razoabilidade do preço, a aderência a preços praticados no
mercado para itens similares em outros produtos etc. Por exemplo, a contratação de qualquer software envolve
licenças, instalação nas máquinas do comprador, assistência técnica, garantia, capacitação etc. As parcelas
desmembradas muitas vezes guardam semelhanças que podem ser adotadas como forma de análise de preços.
Essa avaliação criteriosa que a SEP/PR não demonstrou sequer ter iniciado torna-se ainda mais relevante
quando se trata de contratação direta sem licitação e envolvendo produto cuja adoção em outras instituições é,
até onde se sabe, nula.
466. Em segundo, destaca-se que o uso do Geconv pelo MCT foi descontinuado após o lançamento do
Siconv. Tal fato permite inferir que o Siconv, no mínimo, teria utilidade equivalente à do Geconv. Afinal, até
mesmo o órgão que já o detinha optou pela descontinuidade de seu uso. Entende-se também que uma solicitação
de informações ao MCT por parte da SEP/PR teria prontamente revelado o reduzido benefício propiciado pelo
Geconv. Tal busca por informação certamente seria mais efetiva que a mera consulta a documento de
contratação de nove anos antes e referente a aquisição de software que não apresentava os mesmos módulos.
467. Desse modo, no que tange objetivamente à opção pela contratação do sistema Geconv,
considerando-se a obrigatoriedade de uso do Siconv pelos órgãos públicos federais, a contenção e priorização de
gastos dentro da SEP/PR, a ausência de pesquisa de preços de mercado, o elevado preço do produto, a ausência
de avaliação criteriosa dos preços propostos pela empresa contratada, a não comprovação da
imprescindibilidade e custo/benefício da aquisição de novo sistema e o não atendimento às recomendações do
Parecer 301/2015/ASJUR-SEP/CGU/AGU (peça 28, p. 4) da Assessoria Jurídica da SEP/PR, conclui-se
irregular e desarrazoada a contratação do sistema de gerenciamento de transferências Geconv.
468. No que tange à fornecedora do software e dos serviços de consultoria, empresa FAF Tecnologia da
Informação Ltda., o Controle Interno alertou que a empresa não possuía capacidade técnica para fornecer os
objetos contratados, pois estava inativa havia cinco anos. A fiscalização correlacionou os dados dos
representantes da contratada que prestaram os serviços com as informações da última Relação de Atividades de
Informações Sociais (RAIS) e constatou que nenhuma das pessoas informadas teve vínculo trabalhista com a
contratada no exercício de 2015. Ainda de acordo com a Ciset/PR, em 2015 a contratada teve apenas uma
empregada, cujo vínculo de trabalho foi iniciado em 1º/12/2015, apenas dez dias antes da celebração do
Contrato 34/2015.
469. Compulsando os autos do processo administrativo de contratação, especialmente a documentação
apresentada pela referida empresa, verifica-se que o atestado de capacidade técnica mais recente apresentado era
de setembro/2007, para a Prefeitura de Arapiraca/AL, ou seja, cerca de oito anos antes do fornecimento do
sistema. O atestado mais recente, de novembro/2009, não tratava do sistema, mas de elaboração de manuais e
treinamentos. Desse modo, também não se acolhe o posicionamento do responsável quanto à suficiência dos
atestados apresentados pela empresa contratada para a comprovação de sua capacidade técnica, ainda mais
tratando-se de contratação direta sem licitação.
470. Chama atenção também a alteração societária promovida em 19/11/2015, que transferiu a
totalidade da empresa a outros sócios. Logo na semana seguinte, a empresa encaminhou a proposta para
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fornecimento do sistema Geconv à SEP/PR. Além disso, a Demonstração do Resultado do Exercício de 2014
mostra que a empresa, até então denominada FAF Consultorias Ltda., estava inoperante naquele exercício.
471. Por óbvio, a transferência societária não é ilegal, mas a contratação direta de uma empresa que
mudou recentemente todo seu quadro societário e que não apresentava atividade operacional há tempos deveria
requerer maior diligência por parte dos gestores da Secretaria de Portos, em especial no momento do
planejamento da contratação. O conjunto de elementos a respeito do histórico da empresa permite a conclusão
de que era, no mínimo, questionável o amplo know-how defendido pela SEP/PR para levar a cabo sua
contratação sem licitação, envolvendo licença vitalícia e até 8.000 horas de consultoria.
472. Com relação ao planejamento da contratação, acrescente-se que o Controle Interno também
considerou como deficiências: i) a ausência de decomposição dos custos do Produto 5 - Implantação,
Customização e Treinamento; ii) a falta de justificativa da necessidade de 8.000 horas de consultoria para a
execução dos Produtos 6 e 7 – Projeto Melhoria dos Processos de Gestão de Recursos Transferidos por
Convênios e Horas Técnicas de Serviço sob demanda; iii) a não apresentação da minuta do contrato à assessoria
jurídica do órgão, em descumprimento ao parágrafo único do art. 38 da Lei 8.666/1993, mesmo após ter sido
alertada por meio de parecer jurídico; iv) a falta de embasamento sobre previsibilidade de prorrogação
contratual; e v) Termo de Referência cujas exigências do Módulo 1 se enquadram mais a um sistema de
gerenciamento de projetos, ao passo que as do Módulo 2, a um sistema de gestão de contratos.
473. Os argumentos do Sr. Diogo quanto à suficiência da decomposição de custos do “Produto 5 Implantação, Customização e Treinamento” apresentada pela futura contratada também não encontram
suficiente embasamento. A proposta comercial da empresa FAF Tecnologia da Informação Ltda., à qual remete
o responsável (peça 68, p. 113-123; em que pese a remissão do Sr. Diogo a tal documento, ele não foi anexado
em suas razões de justificativa; entretanto, por se tratar do mesmo documento referido pelo Sr. Ricardo Tavares,
a análise não é prejudicada), não detalha os elementos relacionados ao item da tabela no valor de R$ 300.000,00
(peça 68, p. 123). Tampouco são apresentados os dados ou cálculos para se chegar às quantidades de horas de
consultoria demandadas ou aos valores praticados (tabela à peça 68, p. 122). Diferente do que aponta o ex
Diretor de Gestão Corporativa, o Termo de Recebimento Definitivo (peça 68, p. 125) também não esclarece o
conteúdo de cada item pago.
474. No que tange aos pagamentos de serviço de consultoria de TI por horas trabalhadas e com
quantitativos injustificados, tem-se que não foi apresentada a maneira como se chegou ao quantitativo de até
8.000 horas de consultoria. Ademais, nos termos da jurisprudência do TCU registrada no Informativo de
Licitações e Contratos 191/2014, as contratações de serviços de TI devem ocorrer mediante remuneração
vinculada a resultados, evitando-se a mera alocação de mão de obra e o pagamento por hora-trabalhada ou por
posto de serviço. O propósito de não permitir o pagamento por hora trabalhada é evitar que a contratada gaste
propositadamente mais tempo que o necessário e assim receba pagamentos em valores superiores aos que
seriam merecidos. Nessa feita, os argumentos não são acatados.
475. Com relação à culpabilidade do ex Diretor de Gestão Corporativa, entende-se que suas atribuições
guardavam proximidade com a ocorrência dos atos irregulares. Ele procedeu à revogação do pregão eletrônico
regularmente em curso para dar lugar à contratação direta de profissionais terceirizados contendo vícios.
Também promoveu, fazendo uso de metodologia irregular, o levantamento de quantitativos de postos de
trabalho necessários e aprovou o termo de referência de aquisição de sistema de gerenciamento de transferências
que continha inúmeros defeitos. Assim, era razoável esperar de sua parte que tomasse medidas no sentido
contrário, de impedir a concretização dos atos irregulares e contratações desvantajosas para a extinta SEP/PR.
Conclusão
476. As informações e documentos apresentados pelo Sr. Diogo Peres Neto não modificam o
entendimento desta Unidade Técnica quanto às irregularidades presentes nos atos e fatos que motivaram sua
chamada em audiência. Reitera-se posicionamento de que houve análise inadequada do quantitativo de postos
de trabalho de secretariado e apoio administrativo contratado, bem como de que foi despropositada a revogação
do Pregão Eletrônico 7/2015, que estava válido e em fase final, para a realização de mais uma contratação
emergencial (Contrato Emergencial 33/2015), e ainda com mais do que o dobro de postos de trabalho. Na
mesma esteira, diante da obrigatoriedade do uso do Siconv pelos órgãos públicos federais, da sensível crise
financeira pela qual atravessava o país, da limitação e priorização de despesas pela SEP/PR e da frágil
justificativa técnica quanto a um razoável grau de benefício na contratação do sistema Geconv, quando
analisada em conjunto com seu custo, entende-se que foi irregular e desvantajosa a celebração do Contrato
34/2015 com a empresa FAF Tecnologia da Informação Ltda., tendo como agravantes a falta de pesquisa de
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mercado, de avaliação adequada dos preços propostos pela contratada, do histórico operacional da empresa e a
desconsideração das recomendações do Parecer 301/2015/ASJUR-SEP/CGU/AGU (peça 28, p. 4) da Assessoria
Jurídica da SEP/PR.
477. Com relação à culpabilidade do ex Diretor de Gestão Corporativa, entende-se que suas atribuições
guardavam proximidade com a ocorrência dos atos irregulares. Constatou-se que o gestor procedeu à revogação
do pregão eletrônico regularmente em curso para dar lugar à contratação direta de profissionais terceirizados
contendo vícios. Também promoveu, fazendo uso de metodologia informal, o levantamento de quantitativos de
postos de trabalho necessários e aprovou o termo de referência de aquisição de sistema de gerenciamento de
transferências que continha defeitos relevantes. Assim, era razoável esperar de sua parte que tomasse medidas
no sentido contrário, de impedir a concretização dos atos irregulares e contratações desvantajosas para a extinta
Secretaria de Portos da Presidência da República. Sua conduta, portanto, foi determinante para possibilitar as
irregularidades aqui comentadas.
478. Ante todo o exposto, conclui-se que os argumentos do Sr. Diogo Peres Neto não merecem ser
acolhidos. Assim, propor-se-á a rejeição das razões de justificativa do responsável, bem como a aplicação da
multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992.
XX. Análise da Matriz de Responsabilização proposta pela Ciset/PR
479. Em linha com o entendimento esposado na presente instrução, consideram-se necessários ajustes na
matriz de responsáveis cujas contas mereceriam ressalvas elaborada pela Ciset/PR (peça 8).
480. Os Srs. Helder Zahluth Barbalho (Ministro de Estado) e Luiz Otávio Oliveira Campos (Secretário
Executivo) ocuparam seus cargos durante curto intervalo de tempo, basicamente os dois últimos meses do
exercício de 2015. Ademais, considera-se que as atividades inerentes a seus cargos não guardavam relação
estreita com as irregularidades mais graves exploradas neste relatório. Esses dois aspectos em conjunto levam
ao entendimento de que suas contas devem ser consideradas regulares. Pelo curto período de tempo na função
de Secretário de Infraestrutura Portuária, menos de dois meses, também não foram indicadas ressalvas nas
contas do Sr. Rodrigo Mendes de Mendes (tópicos IV, VII e VIII - Baixo desempenho das ações finalísticas e
deficiências na gestão de transferências).
481. Com relação ao Sr. Edson Edinho Coelho Araújo (Ministro de Estado), integrante do rol de
responsáveis da SEP/PR (peça 2), seu nome não conta da lista da Ciset/PR (peça 8), embora tenha ocupado seu
cargo durante o maior período de tempo no exercício de 2015 (de 1/1/2015 a 1/10/2015). Alinha-se à Ciset/PR
quanto ao entendimento de que suas contas devem ser consideradas regulares, tendo em vista as atividades
inerentes ao cargo que ocupou e o fato de que as irregularidades mais graves detectadas são posteriores a sua
saída.
482. Por sua vez, no que tange às contas do Sr. Fábio Lavor Teixeira, integrante do rol de responsáveis
da SEP/PR (peça 2), que ocupou o cargo de Secretário de Políticas Portuárias durante todo o exercício de 2015,
embora não conste da lista elaborada pela Ciset/PR (peça 8), entende-se que devem ser incorporadas ressalvas
às suas contas, diante de todo o racional descrito nos tópicos IV, VII e VIII.
483. Atinente aos outros dois responsáveis cujas contas a Ciset/PR entende que mereçam ressalvas, Sr.
Reynaldo Aben-Athar de Souza (Coordenador de Administração Interna) e Sr. Adriano Guedes Ferreira
(Coordenador Geral de Licitações e Contratos), tendo em vista o fato de suas condutas estarem relacionadas à
Constatação 2.2.2 (peça 8 e peça 5, p. 64-87) e, diferentemente do que ocorreu em relação a outros seis agentes
(detalhes na instrução à peça 29), a conduta dos dois não foi objeto de questionamento pela Unidade Técnica,
portanto , não será apontada irregularidade de suas condutas.
484. Por fim, com relação aos demais agentes arrolados na matriz de responsabilização da Ciset/PR
(peça 8), aqueles cujos argumentos apresentados nas audiências não foram acatados, será proposta a rejeição de
suas razões de justificativa e a aplicação da multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992.
CONCLUSÃO
485.
O presente exame foi fundamentado no Relatório de Gestão do exercício de 2015 da prestação
de contas ordinária anual da Secretaria de Portos da Presidência da República (SEP/PR) (peça 1) e no Relatório
de Auditoria Anual de Contas 3/2016, elaborado pela Secretaria de Controle Interno da Presidência da
República (Ciset/PR) (peça 5).
486.
O Relatório de Auditoria elaborado pelo controle interno registrou constatações relacionadas
com o baixo desempenho operacional da unidade jurisdicionada, falta de indicadores de desempenho da gestão,
falhas na gestão das transferências voluntárias e problemas com a gestão de compras e contratações. Esses
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últimos, pela gravidade das ocorrências, ensejaram a audiência de responsáveis do órgão, cujas razões de
justificativa foram analisadas nesta instrução.
487.
No Certificado de Auditoria 4/2016 (peça 6), em função dos exames realizados pela Ciset/PR,
consubstanciados no citado Relatório de Auditoria Anual de Contas 3/2016 (peça 5), foi proposto
encaminhamento pela regularidade com ressalvas dos integrantes do Rol de Responsáveis relacionados na
Matriz de Responsabilização (peça 8), bem como de servidores relacionados na mesma matriz que participaram
de atos em conjunto com aqueles integrantes. Quanto aos demais membros do Rol de Responsáveis, foi
proposto encaminhamento pela regularidade das contas.
488.
O Parecer do Dirigente do Controle Interno 15/2016 (peça 7) apontou a baixa execução
orçamentária das ações finalísticas do órgão, as fragilidades na gestão das transferências voluntárias e as
irregularidades na gestão de compras e contratações. Quanto às últimas, destacou as falhas na celebração e na
execução do Contrato 34/2015, cujo objeto era a aquisição de sistema de gerenciamento de convênios e outras
transferências voluntárias, e do Contrato 33/2015, cujo objeto era a contratação de serviços terceirizados de
apoio administrativo e secretariado. Foram acolhidas as conclusões do Certificado e do Relatório de Auditoria
do controle interno.
489. Do exame da documentação apresentada, verificou-se: a) impropriedades no rol de responsáveis
(tópico II); b) a continuidade do baixo desempenho quanto à execução física e financeira dos programas de
governo previstos nas leis orçamentárias (tópicos IV e VII); c) deficiência na gestão das transferências
voluntárias (tópico VIII); d) impropriedades nos registros contábeis (tópico XIV); e) impropriedades em
registros no Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP); e f) irregularidades na gestão de compras e
contratações (tópico X).
490. O órgão foi extinto pela Medida Provisória 726/2016, que transferiu suas competências ao
Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (MTPA). Em decorrência, para as impropriedades relativas
ao rol de responsáveis, esta instrução não apresenta proposta de encaminhamento no sentido de correção.
491. Quanto à avaliação do planejamento de ação e dos resultados quantitativos e qualitativos da gestão
(tópicos IV e VII e Constatação 1.1.1 da Ciset/PR), o controle interno verificou que a Secretaria de Portos não
chegou a implementar seu planejamento estratégico, tampouco aferiu os objetivos propostos. Sob a perspectiva
quantitativa, extrai-se do Relatório de Auditoria Anual de Contas 3/2016 (peça 5, p. 42) que a execução média
dos programas finalísticos ficou consideravelmente aquém do esperado (§§ 40 e 77). Por essa situação, opinouse pelas ressalvas nas contas dos responsáveis da Secretaria Executiva, da Secretaria de Políticas Portuárias e da
Secretaria de Infraestrutura Portuária.
492. Também foi detectado pelo controle interno que não houve adequado remanejamento tempestivo
de recursos orçamentários e financeiros entre as ações, seja para priorizar aquelas com maiores probabilidades
de serem executadas, seja como consequência da limitação dos recursos públicos (tópico IV).
493. No que concerne à avaliação da situação das transferências voluntárias vigentes (tópico VIII e
Constatações 3.1.1 a 3.1.6 da Ciset/PR), o controle interno realizou avaliação detalhada da situação das
transferências voluntárias, em atendimento ao comando do item 9.3 do Acórdão 1.444/2016-TCU-2ª Câmara,
Relatora Ana Arraes, e ao escopo ajustado com esta Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e
Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia). Foram identificados registros inadequados em sistemas e morosidade na
análise técnica e financeira das prestações de contas, recursos repassados sem a devida execução do objeto,
sobreposição parcial entre objetos, intempestividade na formalização de aditivos e na realização de ajustes em
plano de trabalho, bem como falta de detalhamento de objetos. Pela relevância das deficiências, serão
incorporadas ressalvas nas contas dos gestores que ocuparam os cargos de Secretário Executivo, Secretário de
Infraestrutura Portuária e Secretário de Políticas Portuárias durante o exercício de 2015.
494. Quanto à avaliação de indicadores (tópico V), a análise mostrou-se inviável no exercício de 2015,
assim como já ocorrera no de 2014. Isso porque a unidade jurisdicionada não implementou seu planejamento
estratégico. Tal risco já havia sido levantado no Relatório de Auditoria Anual de Contas 2/2015 (peça 4 do TC
031.022/2015-4), referente à avaliação da gestão de 2014, e confirmou-se ante a inação da SEP/PR quanto ao
tema em 2015. No entanto, devido à extinção da SEP/PR, não será proposto encaminhamento a respeito,
cabendo agora ao MTPA a criação de indicadores adequados para as atividades assumidas.
495. Atinente à avaliação da estrutura de governança e de controles internos da SEP/PR (tópico VI), em
que pesem as fragilidades encontradas, a Ciset/PR não apresentou recomendações em seu Relatório de Auditoria
Anual de Contas. Tendo em vista a extinção da SEP/PR, a análise desse item tornou-se prejudicada e, desse
modo, não se considera encaminhamento de proposta referente a esse quesito.
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496. Por não terem integrado o escopo da auditoria anual realizada pela Secretaria de Controle Interno,
foram limitadas as análises com relação à avaliação do patrimônio (tópico XI), da gestão de tecnologia da
informação e do conhecimento (tópico XII), da gestão dos recursos renováveis e da sustentabilidade ambiental
(tópico XIII). Do mesmo modo, os dados contábeis e financeiros não foram apurados em profundidade (tópico
XIV).
497. No tocante à atuação da SEP/PR acerca das alterações no benefício de desoneração da folha de
pagamentos disciplinada pela Lei 12.546/2011, em que pese a insuficiência das medidas adotadas pela UPC
com relação à revisão dos contratos vigentes, consideram-se pertinentes e suficientes as conclusões e
recomendações da Ciset/PR sobre o tema (tópico XVII.2). Tendo em conta a extinção da SEP/PR, o
aprofundamento da análise desse item tornou-se prejudicada e, desse modo, não se considera nova proposta de
encaminhamento a respeito.
498. Foram objeto de avaliação pela Ciset/PR ainda o Programa Portos Eficientes (tópico XVI), o Fundo
de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso (FITP) (tópico XV) e o Sistema de Concessão de Diárias e
Passagens (SCDP) (tópico XVIII). Todavia, não foram detectadas impropriedades que pudessem influenciar no
julgamento do mérito das contas de 2015 dos responsáveis da Secretaria de Portos da Presidência da República.
499. No tocante às recomendações da Ciset/PR à SEP/PR e outras conclusões do controle interno
estampadas no relatório de auditoria anual de contas (peça 5) que não foram tratadas explicitamente nesta
instrução, considera-se que são oportunas e suficientes para se buscar a solução das inconformidades a que se
referem.
500. Com relação à gestão de compras e contratações (tópico X), foram identificadas pela Ciset/PR
irregularidades em dois dos contratos analisados, o Contrato 33/2015, firmado com a Empresa Intelit, para a
contratação de profissionais terceirizados de apoio administrativo e secretariado (Constatação 2.2.2 da Ciset/PR
– peça 5, p. 64-87), e o Contrato 34/2015, celebrado com a empresa FAF Tecnologia da Informação Ltda., para
a aquisição de sistema de gestão de transferências voluntárias (Geconv) (Constatação 2.2.3 da Ciset/PR – peça
5, p. 88-131). Quanto ao tema, a SeinfraPortoFerrovia realizou análise preliminar (peça 29) das peças
apresentadas na prestação de contas do exercício de 2015, bem como das informações trazidas aos autos por
meio de diligência saneadora. As irregularidades foram consideradas graves, o que ensejou a audiência de
responsáveis e de servidores da SEP/PR.
501. Quanto ao Contrato Emergencial 33/2015, a Ciset/PR verificou: prejuízos ao erário em função do
não aproveitamento do Pregão Eletrônico 7/2015, sem justificativa técnica; similaridade entre as atribuições
estabelecidas para contrato de terceirização e as atribuições de cargos do quadro de pessoal efetivo da SEP/PR;
indícios de direcionamento na contratação quando da apresentação das razões para a escolha da empresa a ser
contratada; utilização do contrato para a terceirização de atividades inerentes às categorias funcionais
abrangidas pelo plano de cargos do órgão; ingerência da administração pública nas ações de empresa contratada
e alteração contratual em favor da contratada; e utilização de recursos orçamentários que deveriam servir a fins
diversos.
502. No que tange ao Contrato 34/2015, em relação à fase anterior à contratação, foram verificados:
ausência de pesquisa de preços e ausência de avaliação dos preços apresentados pela empresa que foi consultada
(e posteriormente contratada); ausência de decomposição detalhada de parte dos custos; termo de referência com
exigências sem relação com o objeto da contratação; falhas nos procedimentos e nas participações de servidores
no planejamento da contratação; e utilização de métrica indevida para o pagamento de serviços de tecnologia da
informação. Também mereceu destaque por parte da Ciset/PR a fragilidade da justificativa da contratação, que,
ao não considerar aspectos relevantes da gestão das transferências conduzida pela SEP/PR, particularmente a
obrigatoriedade de lançamento de dados diretamente no Sistema de Gestão de Convênios (Siconv), não
demonstrou a necessidade de se contratar novo sistema de gerenciamento de transferências voluntárias.
503. Ainda em relação ao Contrato 34/2015, na fase de execução do objeto foram identificados: ateste
de recebimento e pagamentos de serviços incompletos e que não atendiam à justificativa da contratação;
incapacidade da contratada em realizar os serviços contratados; e início de execução dos serviços sem a
apresentação da garantia exigida no contrato.
504. Passa-se às conclusões acerca da análise das razões de justificativa dos responsáveis.
505. Com relação ao Sr. Luiz Otávio Oliveira Campos, à época Secretário Executivo da Secretaria de
Portos da Presidência da República, as informações e documentos apresentados em suas razões de justificativa
não modificam o entendimento desta Unidade Técnica quanto às irregularidades presentes nos atos e fatos que
motivaram sua chamada em audiência. Entretanto, no que tange à responsabilização subjetiva, considera-se que
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as atribuições do cargo de Secretário Executivo ocupado pelo gestor, aliado a seu breve período de tempo na
função, e na própria Secretaria de Portos da Presidência da República, quando se desenrolaram os eventos em
discussão, cerca de dois meses, afastam sua culpabilidade pelos atos irregularidades. Não se vislumbra conexão
direta entre as atribuições do cargo de Secretário Executivo e a realização do levantamento do quantitativo de
pessoal terceirizado necessário em cada setor ou ao custo benefício da contratação de um novo sistema de
gerenciamento de transferências, embora a necessidade de priorização de despesas fosse amplamente conhecida.
Mostra-se razoavelmente aceitável que, no caso concreto, a atuação do gestor em linha com as demandas dos
subordinados fosse exercida com menor profundidade de revisões do que o comumente esperado.
506. Do exposto, conclui-se que as razões de justificativa do Sr. Luiz Otávio Oliveira Campos, à época
Secretário Executivo da Secretaria de Portos da Presidência da República, devem ser acolhidas e que deve ser
afastada sua culpabilidade pelos atos inquinados, pela inexistência de claro nexo de causalidade com eles.
Também não serão incorporadas ressalvas às suas contas, em linha com o raciocínio anteriormente explicado.
507. Quanto ao Sr. Luiz Stanley da Silva, à época Diretor do Departamento de Gestão e Política
Portuária, as informações e os documentos apresentados em suas razões de justificativa não modificam o
entendimento desta Unidade Técnica quanto às irregularidades afetas ao Contrato 34/2015. Diante da
obrigatoriedade do uso do Siconv pelos órgãos públicos federais, da sensível crise financeira pela qual
atravessava o país e o Executivo Federal, da limitação e priorização de despesas pela SEP/PR e da frágil
justificativa técnica quanto a um razoável grau de benefício na contratação do sistema Geconv, quando
analisada em conjunto com seu custo, entende-se que foi irregular a celebração do Contrato 34/2015 com a
empresa FAF Tecnologia da Informação Ltda. Apontam-se como fatos agravantes a falta de pesquisa de
mercado e de avaliação adequada dos preços propostos pela contratada e, ainda, o recebimento definitivo dos
módulos 1 e 2 do sistema, com correspondente pagamento, apenas uma semana após a assinatura do termo e
sem que o Geconv estivesse funcional para pleno uso pela Secretaria de Portos, o que colocou em risco o erário.
Na função de Diretor do Departamento de Gestão e Logística Portuária, cujas atribuições guardavam
proximidade com os atos inquinados, era razoável esperar do responsável conduta diversa.
508. Dessa feita, conclui-se que os argumentos do Sr. Luiz Stanley da Silva não merecem ser acolhidos.
Assim, propor-se-á a rejeição das razões de justificativa do responsável, bem como a aplicação da multa prevista
no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992.
509. Atinente à Sra. Nathalia Beatriz Angotti Carrara, à época Coordenadora de Tecnologia da
Informação Portuária do Departamento de Informações Portuárias, as informações e documentos apresentados
em suas razões de justificativa não modificam o entendimento desta Unidade Técnica quanto às irregularidades
afetas ao termo de referência de aquisição de sistema de gerenciamento de transferências. Como Coordenadora
de Tecnologia da Informação Portuária à época e membro da equipe de planejamento da contratação a que alude
a IN – SLTI/MPOG 4/2014, cujas atribuições guardavam proximidade com os atos inquinados, era razoável
esperar da responsável conduta diversa. Destaca-se que a Sra. Nathalia, em suas razões de justificativa,
aparentou desconhecer a função do Siconv, cuja utilização era obrigatória na Secretaria de Portos, ao apontar a
ausência de sistema para gerir instrumentos de transferência na SEP/PR. Isso não se mostra razoável para uma
profissional da área de TI do órgão, ainda mais em posição de chefia nesse setor.
510. Desse modo, conclui-se que os argumentos da Sra. Nathalia Beatriz Angotti Carrara não merecem
ser acolhidos. Assim, propor-se-á a rejeição das razões de justificativa da responsável, bem como a aplicação da
multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992.
511. Quanto à Sra. Bárbara Catharine de Souza, à época Coordenadora-Geral de Convênios da SEP/PR,
as informações e documentos apresentados em suas razões de justificativa não modificam o entendimento desta
Unidade Técnica quanto às irregularidades afetas ao Contrato 34/2015. A elaboração de termo de referência
com exigências incompatíveis com a de um sistema de gerenciamento de transferências não foi esclarecida. Por
sua vez, considera-se grave o recebimento definitivo dos módulos 1 e 2 do sistema, com correspondente
pagamento, apenas uma semana após a assinatura do termo e sem que o Geconv estivesse funcional para pleno
uso pela Secretaria de Portos, colocando em risco o erário. Na função de Coordenadora-Geral de Convênios da
Secretaria de Portos da Presidência da República, cujas atribuições guardavam proximidade com os atos
inquinados, era razoável esperar da responsável conduta diversa. Sua atuação foi decisiva para o acontecimento
das irregularidades apontadas.
512. Dessa feita, conclui-se que os argumentos da Sra. Bárbara Catharine de Souza não merecem ser
acolhidos. Assim, propor-se-á a rejeição das razões de justificativa da responsável, bem como a aplicação da
multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992.
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513. No que tange ao Sr. Ricardo Tavares de Jesus Castelo Branco, à época Assessor-Técnico do
Gabinete do Ministro da Secretaria de Portos da Presidência da República, as informações e documentos
apresentados em suas razões de justificativa não modificam o entendimento desta Unidade Técnica quanto às
irregularidades afetas ao termo de referência de aquisição de sistema de gerenciamento de transferências.
Apontam-se como fatos agravantes a falta de pesquisa de mercado e de avaliação adequada dos preços
propostos pela contratada, mesmo após questionamentos por parte do setor de compras e da assessoria jurídica
do órgão. Na condição de Assessor-Técnico e membro da equipe de planejamento da contratação a que alude a
IN – SLTI/MPOG 4/2014, cujas atribuições guardavam proximidade com os atos inquinados, era razoável
esperar do responsável conduta diversa.
514. Destaca-se que o Sr. Ricardo, ao passo que afirma que sua função principal na equipe de
planejamento estava relacionada à obtenção de informações quanto à regularidade da empresa a ser contratada,
não demonstrou ter tomado iniciativa no sentido de alertar aos demais membros da equipe ou aos seus
superiores hierárquicos quanto à necessidade de maior diligência e cautela ante o histórico de inatividade, pouca
experiência, falta de funcionários e recente alteração societária do quadro da empresa analisada (peça 5, p. 88131).
515. Pelo exposto, conclui-se que os argumentos do Sr. Ricardo Tavares de Jesus Castelo Branco não
merecem ser acolhidos. Assim, propor-se-á a rejeição das razões de justificativa do responsável, bem como a
aplicação da multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992.
516. Com relação ao último gestor ouvido em audiência, Sr. Diogo Peres Neto, à época Diretor do
Departamento de Gestão Corporativa da Secretaria de Portos da Presidência da República, as informações e
documentos apresentados não modificam o entendimento desta Unidade Técnica quanto às irregularidades.
Reitera-se o posicionamento de que houve análise inadequada do quantitativo de postos de trabalho de
secretariado e apoio administrativo contratado, bem como que foi despropositada a revogação do Pregão
Eletrônico 7/2015, que estava válido e adjudicado, para a realização de mais uma contratação emergencial
(Contrato Emergencial 33/2015), e ainda com mais do que o dobro de postos de trabalho, sem justificativa
adequada. Na mesma esteira, diante da obrigatoriedade de lançamento de dados diretamente no Siconv pelos
órgãos públicos federais, da sensível crise financeira pela qual atravessava o país e o Executivo Federal, da
limitação e priorização de despesas pela SEP/PR e da frágil justificativa técnica quanto a um razoável grau de
benefício na contratação do sistema Geconv, quando analisada em conjunto com seu custo, entende-se que foi
irregular e desvantajosa a celebração do Contrato 34/2015 com a empresa FAF Tecnologia da Informação Ltda.,
tendo como agravantes a falta de pesquisa de mercado, de avaliação adequada dos preços propostos pela
contratada, do histórico operacional da empresa e a desconsideração das recomendações do Parecer
301/2015/ASJUR-SEP/CGU/AGU (peça 28, p. 4) da Assessoria Jurídica da SEP/PR.
517. Com relação à culpabilidade do ex Diretor de Gestão Corporativa, entende-se que suas atribuições
guardavam proximidade com a ocorrência dos atos irregulares. Ele procedeu à revogação do pregão eletrônico
regularmente em curso e adjudicado para dar lugar à contratação direta de profissionais terceirizados contendo
vícios. Também promoveu, fazendo uso de metodologia informal, o levantamento de quantitativos de postos de
trabalho necessários e aprovou o termo de referência de aquisição de sistema de gerenciamento de transferências
que continha defeitos. Assim, era razoável esperar de sua parte que tomasse medidas no sentido contrário, ou
seja, de impedir a concretização dos atos irregulares e contratações desvantajosas para a extinta Secretaria de
Portos da Presidência da República.
518. Desse modo, conclui-se que os argumentos do Sr. Diogo Peres Neto não merecem ser acolhidos.
Assim, propor-se-á a rejeição das razões de justificativa do responsável, bem como a aplicação da multa prevista
no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992.
519. Portanto, considerando a análise realizada do Relatório de Gestão da SEP/PR bem como o
posicionamento da Ciset/PR, propõe-se julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Américo Leite de
Almeida, Guilherme Penin Santos de Lima e Fábio Lavor Teixeira, dando-lhes quitação, nos termos dos artigos
1°, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, todos da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 1°, inciso I, 208 e 214, inciso
II, do Regimento Interno do TCU, em face das impropriedades verificadas em suas gestões - tópicos IV, VII e
VIII da seção “Exame Técnico” desta instrução em conjunto com as constatações apontadas pela Ciset/PR no
Relatório de Auditoria Anual de Contas (peça 5), transcritas na tabela 2 da presente instrução.
520. Considerando a análise dos argumentos apresentados pelos responsáveis ouvidos em audiência,
bem como o posicionamento da Ciset/PR, propõe-se rejeitar as razões de justificativa dos Srs. Luiz Stanley da
Silva, Diogo Peres Neto e Ricardo Tavares de Jesus Castelo Branco e das Sras. Bárbara Catharine de Souza e
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Nathalia Angotti Carrara, em face das irregularidades verificadas em suas atuações, aplicando-lhes a multa
prevista no art. 58, caput e inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, caput e inciso II, do Regimento Interno do
Tribunal de Contas da União.
521. Cabe registrar que os fatores motivadores da rejeição das razões de justificativa, bem como os
responsáveis e os respectivos nexos de causalidade, estão expressos na Matriz de Responsabilização (Anexos I e
II). Quanto aos fatores motivadores das ressalvas, bem como os responsáveis e os respectivos nexos de
causalidade, estão expressos na Matriz de Ressalvas (Anexo III), conforme orientação contida no § 5º do art. 8º
da Resolução – TCU 234/2010, alterada pela Resolução – TCU 244/2010.
522. Finalmente, propõe-se também julgar regulares as contas dos Srs. Helder Zahluth Barbalho, Edson
Edinho Coelho Araújo, Luiz Otávio Oliveira Campos e Rodrigo Mendes de Mendes, dando-lhes quitação plena.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
523. Ante todo o exposto, submetem-se os autos, que tratam das contas ordinárias do ano de 2015 da
Secretaria de Portos da Presidência da República (SEP/PR), à consideração superior com as seguintes propostas:
523.1. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Diogo Peres Neto (CPF 286.454.178-55),
Diretor do Departamento de Gestão Corporativa da SEP/PR à época (tópico XIX.8); pelo Sr. Luiz Stanley da
Silva (CPF 811.941.961-87), Diretor do Departamento de Gestão e Logística Portuária da SEP/PR à época
(tópico XIX.4); pelo Sr. Ricardo Tavares de Jesus Castelo Branco (CPF 008.927.191-25), Assessor-Técnico do
Gabinete do Ministro da SEP/PR à época (tópico XIX.7); pela Sra. Bárbara Catharine de Souza (CPF
021.497.261-57), Coordenadora-Geral de Convênios à época (tópico XIX.6); e pela Sra. Nathalia Angotti
Carrara (CPF 065.973.836-80), Coordenadora de Tecnologia da Informação Portuária da SEP/PR à época
(tópico XIX.5);
523.2. aplicar ao Sr. Diogo Peres Neto (CPF 286.454.178-55), ao Sr. Luiz Stanley da Silva (CPF
811.941.961-87), ao Sr. Ricardo Tavares de Jesus Castelo Branco (CPF 008.927.191-25), à Sra. Bárbara
Catharine de Souza (CPF 021.497.261-57) e à Sra. Nathalia Angotti Carrara (CPF 065.973.836-80) a multa
prevista no art. 58, caput e inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, caput e inciso II, do Regimento Interno do
Tribunal de Contas da União, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem,
perante o Tribunal, o recolhimento da referida importância aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada
monetariamente desde a data do acórdão que a determinar até a do efetivo recolhimento, se for paga após o
vencimento, na forma da legislação em vigor;
523.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das
dívidas acima caso não atendidas as notificações;
523.4. autorizar, desde logo, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/92 c/c o art. 217 do Regimento
Interno do Tribunal de Contas da União, o parcelamento do valor das multas aplicadas em até trinta e seis
parcelas mensais e sucessivas, se solicitado pelos responsáveis, fixando o vencimento da primeira parcela em
quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre
cada parcela os correspondentes encargos legais, na forma prevista na legislação em vigor;
523.5. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os
arts. 1º, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que sejam julgadas regulares com ressalva,
em face das falhas adiante apontadas, as contas dos responsáveis a seguir, dando-lhes quitação:
a)
Américo Leite de Almeida (CPF 727.510.297-87), devido: i) ao baixo desempenho operacional na
condução dos programas temáticos previstos no PPA 2012-2015 (tópicos IV e VII desta instrução e Constatação
1.1.1 do Relatório da Ciset/PR, peça 5, p. 42-47); e ii) à deficiência na gestão das transferências voluntárias
(tópico VIII desta instrução e Constatação 3.1.1 do Relatório da Ciset/PR, peça 5, p. 131-134);
b)
Guilherme Penin Santos de Lima (CPF 320.480.908-00), devido: i) ao baixo desempenho
operacional na condução dos programas temáticos previstos no PPA 2012-2015 (tópicos IV e VII desta
instrução e Constatação 1.1.1 do Relatório da Ciset/PR, peça 5, p. 42-47); e ii) à deficiência na gestão das
transferências voluntárias (tópico VIII desta instrução e Constatação 3.1.1 do Relatório da Ciset/PR, peça 5, p.
131-134); e
c)
Fábio Lavor Teixeira (CPF 560.120.043-20), devido: i) ao baixo desempenho operacional na
condução dos programas temáticos previstos no PPA 2012-2015 (tópicos IV e VII desta instrução e Constatação
1.1.1 do Relatório da Ciset/PR, peça 5, p. 42-47); e ii) à deficiência na gestão das transferências voluntárias
(tópico VIII desta instrução e Constatação 3.1.1 do Relatório da Ciset/PR, peça 5, p. 131-134).
523.6. acatar as razões de justificativa do Sr. Luiz Otávio Oliveira Campos (CPF 042.575.532-00),
Secretário Executivo da SEP/PR à época (tópico XIX.3);
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523.7. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts.
1º, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU, que sejam julgadas regulares as contas dos Srs.
Helder Zahluth Barbalho (CPF 625.943.702-15), Edson Edinho Coelho Araújo (CPF 496.630.038-04), Luiz
Otávio Oliveira Campos (CPF 042.575.532-00) e Rodrigo Mendes de Mendes (CPF 633.824.582-68), dandolhes quitação plena;
523.8. dar ciência do acórdão que vier a ser proferido ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação
Civil (MTPA) e aos responsáveis, 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.

2.
Mediante despacho que exarei em 21/10/2019 (peça 92), acolhi posicionamento do
MPTCU (peça 88) sobre a necessária averiguação acerca da ocorrência de dano ao Erário ocasionado
pela contratação direta que resultou no Contrato SEP 34/2015.
3.
Em instrução derradeira, a unidade técnica analisou documentação enviada após
diligências e manteve a proposta de encaminhamento formulada inicialmente (peça 112):
INTRODUÇÃO
1.
Cuidam os autos de processo de contas anuais da Secretaria de Portos da Presidência da República
(SEP/PR), relativas ao exercício de 2015.
2.
Cabe registrar que o referido órgão foi sucedido pela Secretaria Nacional de Portos e Transportes
Aquaviários (SNPTA), que integra o Ministério da Infraestrutura, conforme previsto no art. 2º do Decreto
9.676/2019.
HISTÓRICO
3.
Após exame de mérito do presente processo realizado por esta Secretaria na instrução à peça 85, os
autos foram submetidos à análise do Ministério Público junto ao TCU, que, dentre outros aspectos, destacou a
necessidade de avaliar a ocorrência de dano ao erário em decorrência da celebração do Contrato 34/2015, tendo
em vista a contratação direta irregular por inexigibilidade de licitação, a desnecessidade do sistema de
gerenciamento de transferências voluntárias e a ausência de funcionalidade do sistema contratado, conforme
excerto do respectivo parecer (peça 88), abaixo reproduzido:
39. A outra contratação direta irregular em exame também foi promovida nos últimos meses de 2015,
durante a gestão dos mesmos responsáveis mencionados acima. A decisão e todos os procedimentos para a
aquisição do sistema Geconv foram tomados nesse interregno, resultando na celebração do Contrato nº
34/2015 com a empresa FAF Tecnologia da Informação Ltda., por inexigibilidade de licitação.
40. As irregularidades apontadas atingem não só a legalidade da contratação, que não teve satisfeitos os
requisitos legais estabelecidos para permitir a excepcionalidade da contratação direta, mas também a sua
legitimidade.
41. Quanto aos aspectos legais, a justificativa apresentada pelos responsáveis, de que a contratada seria
a única fornecedora do Geconv, não pode ser acolhida como motivação da inexigibilidade. Não há
demonstração de que exclusivamente esse sistema seria o único a suprir as necessidades da SEP. Conforme
apontado, a contratante não providenciou uma pesquisa de mercado. Tampouco foi satisfatoriamente
justificado o preço.
42. Quanto à legitimidade, a necessidade do sistema de gerenciamento de transferências voluntárias não
foi devidamente evidenciada pelos gestores. A pequena quantidade de instrumentos de repasse realizados pela
Secretaria de Portos dificilmente demandaria um sistema dispendioso para sua gestão. Ademais, o software
adquirido não possuía interface com o principal sistema governamental manejado pela SEP, o Siafi, nem
poderia substituir o Siconv, de uso obrigatório pelo Poder Público.
43. Além disso, talvez devido à própria incapacidade operacional da contratada, não há evidência nos
autos de que o Geconv tenha efetivamente entrado em operação e cumprido os objetivos para os quais sua
aquisição foi efetuada. Este fato é indicativo de possível dano ao erário, especialmente por se ter verificado que
os dois primeiros módulos foram pagos, uma semana após a assinatura do contrato, sem que apresentassem
funcionalidade.
44. Dessa forma, em vista da contratação direta irregular por inexigibilidade de licitação, da
desnecessidade do sistema de gerenciamento de transferências voluntárias e da ausência de funcionalidade do
sistema Geconv, considero que se deve avaliar a ocorrência de dano ao erário em decorrência da celebração
do Contrato nº 34/2015.
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45. Caso não seja demonstrado que o sistema adquirido tenha entrado em operação e suprido as
necessidades da SEP, as quantias pagas à fornecedora constituirão débito. Além dos responsáveis chamados
em audiência pela contratação irregular, incluindo o Secretário Executivo, compreendo que responde
solidariamente pelo dano também a empresa contratada, beneficiada pelos pagamentos em troca de um sistema
inoperante.
4.
Acolhendo sugestão do MP/TCU, o Exmo. Ministro Relator, Walton Alencar Rodrigues, por meio
do despacho à peça 92, determinou a esta Secretaria que realizasse as medidas saneadoras pertinentes, conforme
excerto abaixo reproduzido.
Com fundamento no art. 11 da Lei 8.443/1992 e no parecer à peça 88, determino à unidade técnica a
realização das medidas saneadoras propostas pelo Ministério Público de Contas no sentido de verificar a
regularidade dos dispêndios efetuados no âmbito do Contrato 34/2015, destinado à aquisição de sistema de
gerenciamento interno de gestão e execução de convênios e instrumentos congêneres (Geconv), avençado com
a empresa FAF Tecnologia da Informação Ltda., sobretudo quanto à entrega dos serviços contratados e efetivo
proveito em prol da Administração.
5.
Em conformidade com a determinação contida no supracitado despacho, na instrução à peça 93, foi
proposta diligência à Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários (SNPTA) para que fossem
apresentados os seguintes documentos e esclarecimentos sobre o Contrato 34/2015, celebrado entre a extinta
Secretaria dos Portos e a empresa FAF Tecnologia da Informação, verbis:
12.1 Cópia do processo administrativo que resultou no Contrato 34/2015;
12.2 Cópia dos processos de pagamentos, com notas de empenho, ordens bancárias e notas fiscais
emitidas pela empresa;
12.3 Cópia da documentação relativa ao software Geconv, elaborada pela empresa FAF, objeto do
Contrato 34/2015;
12.4 Cópia dos documentos que atestem as alterações e atualizações realizadas no software Geconv,
desde que fora instalado na Secretaria;
12.5 Cópia das telas do software Geconv, indicando suas funcionalidades e opções;
12.6 Nome completo, telefone e e-mail da pessoa responsável na empresa contratada para o suporte ao
sistema;
12.7 Nome dos servidores que alimentaram/alimentam (introduzem os dados) no sistema Geconv, bem
como seus e-mails, números de matrículas e atual lotação;
12.8 Setores e órgãos que utilizam o sistema;
12.9 Declaração do servidor responsável pelo sistema Geconv na Secretaria sobre as qualidades e
problemas do software Geconv.
6.
Dando continuidade, esta Secretaria promoveu a diligência da SNPTA na forma proposta na
instrução técnica, por meio do Ofício 34212/2020-TCU/Seproc, datado de 6/7/2020, (peça 95), tendo o órgão
tomado ciência da comunicação em 7/7/2020 (peça 96).
EXAME TÉCNICO
7.
Por meio do Ofício 172/2020/AECI, de 22/7/2020 (peça 97), a Assessoria Especial de Controle
Interno do Ministério da Infraestrutura encaminhou o Ofício 136/2020/SAOC-SNPTA/CGG-SNPTA/GABIN
SNPTA/SNPTA, de 21/7/2020, da SNPTA, com os documentos e esclarecimentos acerca do assunto, o qual foi
juntado à peça 98 dos autos.
8.
Informou, ainda, ter concedido permissão de acesso externo ao Processo SEI/MInfra
50000.024717/2020-77, cujo link de acesso encontra-se à peça 99 dos autos.
I)
Informações apresentadas pela SNPTA
9.
Conforme consta do Ofício 136/2020/SAOC-SNPTA (peça 98), em atendimento à diligência
promovida por este Tribunal, a SNPTA encaminhou as seguintes informações e documentos:
a)
Cópia do processo administrativo 00045.004013/2015 que norteou a celebração do Contrato
34/2015, composto pelos volumes 1, 2 e 3 (peças 102, 103 e 104).
b)
Cópia do processo 00045.004643/2015-26 alusivo aos pagamentos efetuados à empresa FAF
Tecnologia da Informação (peça 105).
c)
Cópia da documentação relativa ao software Geconv, elaborado pela empresa FAF (item não
digitalizável: CDs contendo arquivos do sistema).
d)
Planilha contendo a localização das principais peças/informações do processo 00045.004013/201526, dentre as quais constam as alterações e atualizações realizadas no software Geconv (peça 106).
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e)
Cópia das telas do software Geconv, indicando suas funcionalidades e opções (peça 107).
f)
Nome completo, telefone e e-mail da pessoa responsável na empresa contratada para o suporte ao
sistema (peça 108).
Informa que, à época da aquisição do sistema, o responsável da FAF Tecnologia era o Sr. Alexandre
Flausino Traboulsi, Diretor da empresa, CPF 046.887.121-70, telefone: 99881-0220, e-mail:
alexandreftbsb@cloud.com. Com relação à empresa, informou os seguintes dados: FAF Tecnologia, CNPJ:
046.43139/0001-04, telefones: 3552-4352/3349-4812/98149-0966, e-mail: loja@guerreirobsb.com.
g)
Nome dos servidores que alimentaram/alimentam (introduzem os dados) no sistema Geconv, bem
como seus e-mails, números de matrículas e atual lotação (peça 98, p. 3).
Informa que os servidores e demais colaboradores que foram treinados à época (em 2016) para
alimentarem o sistema, estão identificados nas folhas de presença e planilha encaminhadas em anexo, cujas
informações foram extraídas do processo 00045.004013/2015-26 (fls. 312/313, do volume II). Destaca que
nenhuma das pessoas ali relacionadas encontram-se atualmente em exercício na SNPTA, esclarecendo que se
tratavam de ocupantes de cargos em comissão que não detinham vínculo permanente com o serviço público
federal e trabalhadores terceirizados. Excetua apenas uma trabalhadora terceirizada que permanece em
exercício, a qual, porém, atuou apenas no preparo dos processos e informações dos termos de transferência que
foram inclusos no sistema.
h)
Setores e órgãos que utilizam o sistema (peça 98, p. 3)
Informa que o sistema não está sendo utilizado atualmente na SNPTA e que desconhece sua utilização
por outros órgãos.
i)
Declaração do servidor responsável pelo sistema Geconv na Secretaria sobre as qualidades e
problemas do software Geconv (peça 98, p. 3)
Tal documento não foi fornecido, sob a justificativa de que o sistema não está sendo utilizado desde a
extinção da Secretaria de Portos da Presidência da República, com o advento da Medida Provisória 726/2016,
convertida na Lei 13.341/2016. Acrescenta que, em decorrência dessa mudança institucional, a CoordenaçãoGeral de Convênios, anteriormente integrante da estrutura da SEP-PR, deixou de existir.
II)
Análise da SeinfraPortoFerrovia
10. De acordo com o mencionado no tópico acima, pode-se considerar atendida a diligência promovida
à SNTPA, considerando que foram fornecidas as informações e os documentos alusivos ao Contrato 34/2015
solicitados na presente diligência, excetuados aqueles que o órgão mostrou-se impossibilitado de providenciar
conforme justificativas apresentadas.
11. Cumpre esclarecer que a presente instrução tem por finalidade verificar a regularidade dos
dispêndios efetuados no âmbito do Contrato 34/2015 especialmente no tocante à entrega dos serviços
contratados e efetivo proveito em prol da Administração, atendendo à determinação contida no despacho do
Relator a que se fez menção no item 4 supra.
12. Inicialmente, cabe registrar que a Ciset/PR apontou, no seu relatório de auditoria, irregularidades
relacionadas à execução contratual que consistem no pagamento e recebimento definitivos dos módulos I e II do
sistema objeto do Contrato 34/2015 sem que este estivesse em efetivo funcionamento. Por relevante, reproduzse excerto da instrução anterior (peça 85) que abordou o assunto:
272. A Ciset/PR observou que a SEP/PR efetuou os recebimentos definitivos e os respectivos
pagamentos dos módulos 1 e 2 apenas uma semana após a assinatura do contrato e sem que houvesse as
funcionalidades de: i) extrator do Siafi; ii) legislação aplicada a convênios; e iii) prestação de contas parcial e
final. Consulta ao sítio Portal da Transparência indica que realmente foram pagos à empresa R$ 3.500.000,00
em dezembro de 2015, referente aos módulos I (gerenciamento interno) e II (acompanhamento, controle,
fiscalização e execução), contemplando as licenças, desenvolvimento, implementação de melhoria, agregação
de funcionalidades, atualização e manutenção evolutiva, e ainda R$ 300.000,00 em dezembro de 2016, referente
ao módulo III de implantação e customização.
273. Para a Secretaria de Controle Interno, esse recebimento definitivo, bem como o respectivo
pagamento, foram irregulares, já que o extrator Siafi corresponderia à principal ferramenta do sistema adquirido.
A SEP/PR, à época da celebração do instrumento contratual, possuía 22 transferências voluntárias vigentes, das
quais 19 registradas apenas no sistema Siafi. Desse modo, a ausência da funcionalidade não permitiria o registro
de 86% das transferências vigentes na data da celebração do Contrato 34/2015, o que revela a falta de
razoabilidade, antieconomicidade e risco ao erário acarretados pelo recebimento definitivo e pagamento
adiantado pelos módulos 1 e 2.
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274. Segundo a Ciset/PR, apesar de a SEP/PR ter apresentado imagens do sistema de prestação de
contas, não seria possível atestar sua funcionalidade porque o extrator Siafi estava inoperante. Além disso, não
teria sido demonstrado o funcionamento da ferramenta “Legislação aplicada a convênios e instrumentos
congêneres”.
13. Pelas irregularidades acima mencionadas, foram ouvidos em audiência os responsáveis Luiz
Stanley da Silva, Nathalia Beatriz Angotti Carrara, e Bárbara Catharine de Souza, os quais, conforme análise
realizada na instrução anterior tiveram suas razões de justificativas rejeitadas (peça 85, itens 507 a 511).
14. Por relevante, reproduz-se excerto da análise contida na instrução de mérito anterior, que concluiu
pela rejeição das razões de justificativas do responsável Luiz Stanley da Silva, também aplicável às responsáveis
Nathalia Beatriz Angotti Carrara, e Bárbara Catharine de Souza:
342. Com relação ao recebimento definitivo e pagamento pelos módulos 1 e 2 em apenas uma semana,
considera-se, ao contrário do defendido pelo responsável, que a customização do sistema para a SEP/PR não era
item trivial, mas de fundamental importância para que o sistema passasse a ter alguma utilidade prática. Para a
Secretaria de Controle Interno, o extrator Siafi, inoperante quando do recebimento definitivo, corresponderia à
principal ferramenta do sistema adquirido. A SEP/PR, à época da celebração do instrumento contratual, possuía
22 transferências voluntárias vigentes, das quais 19 registradas apenas no sistema Siafi. Desse modo, a ausência
da funcionalidade não permitiria o registro de 86% das transferências vigentes na data da celebração do
Contrato 34/2015, o que revela a falta de razoabilidade, antieconomicidade e risco ao erário acarretados pelo
recebimento definitivo e pagamento adiantado pelos módulos 1 e 2 (peça 5, p. 96-100).
343. Segundo a Ciset/PR, apesar de a SEP/PR ter apresentado imagens do sistema de prestação de
contas, não seria possível atestar sua funcionalidade porque o extrator Siafi estava inoperante. Além disso, não
teria sido demonstrado o funcionamento da ferramenta “Legislação aplicada a convênios e instrumentos
congêneres”. Desse modo, considera-se irregular o recebimento definitivo e o pagamento da forma como foram
procedidos.
15. Feitas essas considerações, cabe verificar, com base na documentação apresentada pela SNPTA, se
diante do quadro apresentado, restou demonstrado que o sistema adquirido entrou efetivamente em operação,
tendo suprido as necessidades do órgão.
II.1
Síntese das principais informações contidas nos processos administrativos de contratação e de
pagamento relativos ao Contrato 34/2015
16. Conforme consta do processo de pagamento relativo ao Contrato 34/2015, em 17/12/2015, a então
Secretaria de Portos (SEP) emitiu o termo de recebimento definitivo relativo aos módulos I e II do sistema
Geconv, correspondente à entrega das licenças perpétuas de uso da solução de TI, tendo efetuado o pagamento
no dia subsequente no valor total de R$ 3.500.000,00 à empresa FAF (peça 105, p. 85 e 125).
17. Decorridos cerca de dois meses do recebimento das licenças, em fevereiro de 2016, observa-se a
troca de e-mails entre a empresa FAF e a Secretaria de Portos que tratam de assuntos técnicos relacionados à
customização do sistema, indicando que o serviço em questão encontrava-se em andamento e que ainda não era
possível utilizar efetivamente o sistema Geconv (peça 103, p. 184, 186, 188, 190 e 191).
18. Nessa ocasião, o teor das mensagens mostra que a empresa estava realizando testes de extração de
dados no Siconv com a finalidade de adequar o Geconv às necessidades do órgão (peça 103, p. 188-191).
19. Em 15/3/2016, por meio do Ofício 12 /2016/DGLP/SPP/SEP/PR, o Diretor do Departamento de
Gestão e Logística Portuária da SEP/PR alerta a empresa que, de acordo com o item 5.1 da Cláusula Quinta do
Contrato 34/2015 (peça 102, p. 286), a entrega do “Item 5- Serviços de Implantação, Customização e
Treinamento” deve ocorrer em até 90 dias contados da assinatura, após entrega das licenças perpétuas de uso da
Solução de TI e abertura da respectiva OS, que ocorreram no dia 18/12/2015, bem como solicita que apresente
previsão de cumprimento do prazo em questão (peça 103, p. 218).
20. Em resposta, por meio da Carta 10/2016, de 18/3/2016, a empresa informa que já tinha realizado a
apresentação do sistema Geconv e que as configurações solicitadas na ocasião já haviam sido concluídas, bem
como sugere data para realização do treinamento de pessoal da Secretaria de Portos (peça 103, p. 220), o qual
efetivamente foi realizado em 23/3/2016, conforme lista de presença juntada ao processo (peça 103, p. 222224).
21. No entanto, por meio do Ofício 15/2016/DGLP/SPP/SEP/PR, datado de 30/3/2016, remetido à
empresa FAF, o Diretor Departamento de Gestão e Logística Portuária, Sr. Luiz Stanley Silva, apontou a
existência de pendências para a conclusão da customização, de modo que não poderia considerar realizada a
entrega do “Módulo 3 - Implantação, Customização e Treinamento”, cujo prazo teria vencido em 11/3/2016 (90
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dias após a assinatura do contrato). Informou, ainda, que o treinamento realizado apresentou carga horária
inferior à prevista, bem como déficit de conteúdo, material e recursos, não tendo atendido à “Cláusula Oitava —
Do Módulo de Execução do Contrato” (peça 103, p. 228).
22. No mesmo sentido, a Coordenadora-Geral de Convênios, Sra. Bárbara Catharine de Souza,
encaminhou e-mail à empresa informando a existência de pendências que acarretam a impossibilidade do
perfeito funcionamento do sistema solicitado, atuando desta forma como empecilho à conclusão da referida
etapa (peça 103, p. 232).
23. Em resposta ao Ofício 15/2016 da SEP, a empresa FAF encaminhou o expediente datado de
5/4/2016 (peça 103, p. 309-314), apresentando, em síntese, as seguintes alegações:
- com relação às pendências mencionadas no item 2 do aludido ofício (correção de itens, customização
de checklist, customização por Estado, inserção de número de processo, natureza da despesa, status jurídicos
com tipos de entidades, instrumentos congêneres e legislações vigentes, listagem de convênios inseridos junto
ao Sicov para extração dos dados, e planilhas de Controle):
(...) informamos que os itens indicados foram integralmente cumpridos e estão disponibilizados no
módulo de relatórios em atenção a solicitação da área Técnica dessa Secretaria, à exceção do "Status jurídico,
com tipos de entidades, instrumentos congêneres e legislações vigentes". Este item foi criado no Geconv
visando permitir aos diversos tipos de entidades, públicas ou privadas, o conhecimento prévio da documentação
necessária a ser preparada e encaminhada ao Órgão Concedente Federal, indicando também a legislação a qual o
proponente estará submetido quando do encaminhamento de seu pleito, assim como para o cumprimento das
demais fases dos procedimentos de convênios e instrumentos congêneres. Por este motivo, o elenco de
informações disponíveis não pode ser considerado como um módulo, o que de fato não é, pois se refere à
documentação específica a ser apresentada, por tipo de entidade, tendo apenas a função orientativa e justamente
para cumprir localizada na parte pública do Sistema.
- com relação à existência de pendências remanescentes à customização do sistema mencionada no item
3 do citado ofício, assevera que “o sistema está pronto de acordo com todos os itens do Edital e do Termo de
Referência, até o seu Módulo 3 - Serviço de Instalação e Customização das Soluções: mais especificamente os
itens 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5” e que os itens levantados no ofício, não permitem clara ou imediata
compreensão do que está exatamente pendente na customização do Geconv;
- dessa forma, solicita que a SEP apresente uma lista das eventuais pendências de forma direta, clara,
pontual e objetiva, sendo especificamente apontados em quais itens o sistema não está de acordo com o Edital e
seu Termo de Referência, bem como prorrogação de prazo para solução dessas pendências.
24. Por meio do Ofício 04/2016/SEP/PR, a Secretaria de Portos comunicou a empresa FAF que a
execução do contrato em tela foi suspensa em 4/4/2016 devido ao descumprimento dos prazos de entregas do
sistema, e que, em razão disso, o pedido de prorrogação de prazo por ela solicitado só poderia ser tratado após
análise e emissão de parecer pela Assessoria Jurídica do órgão (peça 103, p. 328-332).
25. No citado expediente, a Secretaria de Portos fez juntar telas do sistema obtidas na data de
31/3/2016 e registrou que somente após a suspensão do contrato as inconsistências teriam sido sanadas. No
entanto, apontou que até então não constava do sistema a extração de dados básicos do sistema Siafi com a
digitação de dados complementares de processos.
26. Por meio do expediente datado de 9/5/2016, a empresa FAF solicita à Secretaria de Portos que
viabilize o acesso ao sistema Siafi, com objetivo de extrair os dados necessários para a utilização do Geconv
(peça 103, p. 250).
27. Em resposta, a Comissão de Fiscalização do contrato, por meio do Oficio 06/2016/SEP/PR, de
12/5/2016, informou à empresa contratada as instruções necessárias para obtenção do cadastro no Siafi (peça
103, p. 252-254), tendo esta enviado a documentação pertinente por meio do expediente datado de 13/5/2016
(peça 103, p. 266-269).
28. A referida comissão emitiu o Parecer Técnico 01/2016-SEP, de 24/5/2016, para tratar da aplicação
de multa por descumprimento dos prazos de entrega do objeto contratado, no qual registrou que, na ocasião,
restava pendente para conclusão do contrato o serviço de extração de dados do sistema Siafi para o sistema
Geconv (peça 103, p. 298-303).
29. Destacou, no entanto, que a empresa adotou as providências para obter acesso ao Siafi, de forma a
permitir que o serviço de extração de dados pudesse ser realizado e que, nesse sentido, ela estaria tentando dar
cumprimento ao objeto contratual.
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30. De todo modo, uma vez que os prazos para entrega do objeto não foram observados, a comissão
submeteu
o
processo
à
Assessoria
Jurídica,
a
qual
exarou
o
Parecer
Jurídico
00129/2016/ASSJURSEP/CGU/AGU, que, dentre outras proposições, considerou prudente avaliar a
possibilidade de aplicação de advertência e multa pelo descumprimento dos prazos, uma vez que já teria havido
parte da entrega do produto com pagamento de montante expressivo, buscando com isso a entrega do objeto do
contrato em sua totalidade, e, somente, frustrados esses esforços, avaliar a possibilidade de aplicação da
penalidade maior de rescisão unilateral, observando-se o devido processo legal (peça 103, p. 290).
31. O gestor do contrato emitiu a Nota Técnica 03/2016-SEP, de 15/9/2016, retratando a situação do
contrato nessa data e as providências adotadas em relação ao atraso na entrega dos produtos (peça 104, p. 4-8).
Por oportuno, reproduz-se excerto do referido documento:
Registra-se, conforme já foi aludido na Nota Técnica n° 01/2016-SEP/PR, que o contrato em comento foi
assinado dia 11/12/2015 (fl. 176), bem como a Ordem de Serviço foi aberta e as licenças perpétuas foram
entregues na data supracitada.
No entanto, até o dia, 07/09/2016, o serviço de extração de dados do sistema SIAFI (Extrator SIAFI), que
era uma das funcionalidades previstas no Contrato e no Termo de Referência, ainda não estava funcionando em
sua plenitude.
Diante de tal cenário, em 04 de abril de 2016, a Equipe de Fiscalização suspendeu a execução do contrato
em comento, tendo em vista a não entrega completa do objeto dentro do prazo previsto no contrato.
Salienta-se, ainda, a título de informação, que em razão do citado atraso na entrega do objeto, esta Equipe
de Fiscalização sugeriu ao Ordenador de Despesas deste Órgão a aplicação, a empresa contratada, das sanções
de multa e advertência previstas na Cláusula Décima Terceira do Contrato.
Após tal solicitação, a Equipe de Fiscalização emitiu o Parecer Técnico 2/2016-SEP, autuando o Processo
Administrativo de NUP n° 00045.002671/2016-64, para tratar da possível aplicação dessas sanções
administrativas, e aguardando resposta quanto à penalidade desde o dia 13 de julho de 2016.
Por fim, após verificação junto ao sistema GECON, dia 08/09/2016, o mencionado serviço de
extração de dados do SIAFI (Extrator SIAFI) passou a funcionar e em 14/09/2016, foi extraído relatório
que aponta necessidade de ajustes na ferramenta. Anexo as telas que comprovam a funcionalidade
(grifou-se).
32. Em síntese, o gestor do contrato pontuou que, muito embora tenha adotado as providências
atinentes à aplicação de sanções administrativas à empresa por atraso na entrega do objeto avençado, verificou
que o serviço de extração de dados do Siafi passou a operar em 8/9/2016, a despeito da necessidade de
realização de ajustes na ferramenta, fazendo juntar as telas do sistema que comprovam sua funcionalidade (peça
104, p. 10-24).
33. No mesmo sentido registra a Nota Técnica 06/2016 - CGC/DGC/SEP/MTPA, de 3/11/2016,
subscrita por fiscal da Coordenação Geral de Convênios, ao manifestar-se sobre o estágio de execução do
Contrato n° 34/2015 (peça 104, p. 39-40). Por oportuno, reproduz-se excerto do citado documento:
Após análise do sistema contratado - Geconv, o qual fora recebido em dezembro de 2015, é possível
verificar que o mesmo encontra-se em funcionamento, estando inclusive sendo alimentado por esta
Coordenação Geral de Convênios, a partir da inserção de informações sobre convênios e instrumentos
congêneres existentes em processos físicos.
Como esperado, tendo em vista que atualmente vem sendo executado o Produto de "Implantação,
Customização e Treinamento", o procedimento de alimentação do sistema tem apontado a necessidade de
customizações na funcionalidade do sistema, o que tem sido diariamente repassado à Contratada, e tem sido, na
medida do possível, prontamente executado.
34. Por sua vez, a Nota Técnica CGTI/DGLP/SPP/SEP/MT 125/2016, de 24/11/2016, emitida pela
Coordenadora de Tecnologia de Informação da SEP registrou que a empresa FAF forneceu a documentação
necessária para uso, manutenção e evolução do sistema por parte da secretaria, incluindo código fonte, script de
banco de dados, ME, documento arquitetural, especificação dos casos de uso e dos requisitos não funcionais e
Dicionário de Dados (peça 104, p. 51-52).
35. Na sequência, por meio do Ofício 276/2016-DGC/MPTA, a SEP solicitou à empresa que sanasse as
pendências restantes para a conclusão do módulo de customização do sistema (peça 105, p. 210-212). Em
resposta, por meio do Ofício s/n, de 7/12/2016, a empresa informou que atendeu a todas as solicitações
requeridas pela SEP (peça 105, p. 216).
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36. Por fim, em 9/12/2016, a SEP emitiu o termo de recebimento definitivo do contrato contemplando
a entrega dos seguintes produtos/serviços: 1) módulo implantação, customização e treinamento do Geconv, 2)
licenças atualizadas, 3) dicionário de dados, 4) código fonte, 5) documento arquitetural, 6) modelo entidade
relacionamento, 7) requisitos não funcionais, 8) especificação dos casos de uso e 9) script do banco de dados
(peça 105, p. 222-223).
37. Consta do referido termo que “apesar do atraso a empresa forneceu todos os requisitos técnicos
solicitados” e que “os serviços prestados ou os bens fornecidos foram devidamente avaliados e atendem aos
requisitos estabelecidos em contrato”.
38. Dessa forma, por meio da Nota Técnica 02/2016-SEP, de 9/12/2016, o gestor do contrato
considerou demonstrada a conclusão do Módulo "Implantação, Customização e Treinamento", estando
presentes as condições necessárias para realização do pagamento relativo à prestação do serviço correspondente,
no valor de R$ 300.000,00 (peça 105, p. 226-227), o qual foi efetuado pela ordem bancária 0160B801298
emitida em 9/12/2016 (peça 105, p. 256).
39. Por meio do expediente datado de 21/12/2016, a empresa FAF solicita à SEP a liberação da caução
relativa à garantia contratual, pontuando que já teria realizado a entrega completa do sistema e que o contrato já
estava encerrado (peça 104, p. 83).
40. O gestor do contrato, por meio da Nota Técnica 01/2017-SEP, de 2/1/2017 (peça 104, p. 93-94),
manifestou-se no sentido de que, do valor total depositado a título de caução (R$ 332.320,00), fosse retida a
quantia de R$ 50.000,00 para eventual pagamento da multa por atraso na entrega do produto “extrator
Siafi/Siconv”, após a manifestação da Consultoria Jurídica, restituindo-se o saldo remanescente à empresa, o
que foi levado a efeito pelo órgão (peça 104, p. 95).
41. Por meio de expediente datado de 19/6/2017, a empresa FAF apresenta arrazoado objetivando
afastar a imposição de penalidades pela Secretaria de Portos pelo não cumprimento das cláusulas contratuais do
contrato em questão (peça 104, p. 107-113).
42. Em síntese, a empresa alega que o sistema foi finalizado no prazo correto, considerando que no dia
10/3/2016 foi realizada reunião de apresentação do sistema pronto com a entrega da customização dos módulos
contratados, bem como sempre esteve disponível para realizar as demandas solicitadas pela SEP, tendo
comparecido a diversas reuniões técnicas e atendido dentro do prazo contratual todos os pedidos concretos de
customização do sistema.
43. Pontua que somente houve atraso em duas situações, quais sejam, instalação do sistema no servidor
da Secretaria dos Portos e envio da senha máster para início dos trabalhos, as quais, no entanto, ocorreram por
fatos alheios à atuação da empresa.
44. A SEP, por meio do Ofício 313/2017/SNP/MTPA, de 20/6/2017, subscrito pelo Chefe de Gabinete
do Departamento de Gestão Corporativa, deferiu o pedido formulado pela empresa, sob a justificativa de que
não foi observado dolo ou má fé na conduta da contratada, eximindo-a da aplicação da sanção (peça 104, p.
115).
II.2
Análise das informações colhidas na diligência
45. De acordo com as informações apresentadas pela SNPTA, restou evidente que os módulos I e II do
objeto do Contrato 34/2015, correspondentes às licenças perpétuas de uso da solução de TI, recebidos
definitivamente pela SEP/PR em dezembro de 2015, mostraram-se insuficientes para o efetivo funcionamento
do sistema em proveito da Administração.
46. Observa-se nos processos examinados as diversas trocas de expedientes havidas entre a SEP/PR,
demonstrando que não era possível utilizar efetivamente o sistema Geconv em razão das pendências relativas à
customização do sistema (itens 17, 18, 22 e 23).
47. O prazo de entrega do “Módulo 3 - Implantação, Customização e Treinamento” expirou em
11/3/2016, o que levou a SEP/PR a suspender a execução do contrato e adotar providências atinentes à
aplicação de penalidades à empresa (item 24).
48. Verificou-se que somente em maio de 2016 a empresa adotou as providências para obter acesso ao
Siafi, de forma a permitir que o serviço de extração de dados pudesse ser realizado e incorporado ao sistema
Geconv (item 27).
49. De acordo com a Nota Técnica 03/2016-SEP, de 15/9/2016, o gestor do contrato relatou que o
serviço de extração de dados do Siafi passou a operar em 8/9/2016, a despeito da necessidade de realização de
ajustes na ferramenta extraindo telas do sistema que comprovam a funcionalidade (item 31).
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50. Sanadas as pendências, como mencionado no tópico anterior, em 9/12/2016, a SEP emitiu o termo
de recebimento definitivo do contrato contemplando a entrega do módulo “implantação, customização e
treinamento do Geconv” e dos demais produtos/serviços, fazendo constar que “apesar do atraso a empresa
forneceu todos os requisitos técnicos solicitados” e que “os serviços prestados ou os bens fornecidos foram
devidamente avaliados e atendem aos requisitos estabelecidos em contrato” (itens 36 e 37).
51. Dessa forma, considerando que há evidências de que o sistema adquirido entrou efetivamente em
operação, muito embora de forma intempestiva, tendo ao final suprido as necessidades do órgão, reputa-se que
deve ser afastada a hipótese de imputação de débito aos responsáveis suscitada no parecer do MP/TCU (peça
88).
52. Por outro lado, as informações ora apresentadas reforçam que não se mostrou razoável o
recebimento definitivo e o pagamento pelos módulos I e II do objeto contratual em dezembro de 2015, no valor
de R$ 3.500.000,00, sem o efetivo e pleno funcionamento do sistema em proveito da Administração, o que veio
a ocorrer na prática somente cerca de dez meses depois, com a incorporação da funcionalidade de extração de
dados do Siafi ao Geconv e a conclusão da customização do sistema.
53. Nesse contexto, ratifica-se a análise promovida na instrução de mérito anterior com relação a essa
questão (peça 85, itens 507 a 511), que concluiu pela rejeição das razões de justificativas dos responsáveis Luiz
Stanley da Silva, Nathalia Beatriz Angotti Carrara, e Bárbara Catharine de Souza, aplicando-se-lhes a multa
prevista no art. 58, caput e inciso II, da Lei 8.443/1992.
54. Por fim, atendida a determinação contida no despacho do Relator objetivando a realização das
medidas saneadoras propostas pelo MP/TCU, considera-se que não restou caracterizada nenhuma ocorrência
apta a ensejar alteração na instrução de mérito precedente (peça 85), razão pela qual sugere-se manter na íntegra
a proposta de encaminhamento formulada naquela ocasião.
CONCLUSÃO
55. Realizado o exame de mérito do presente processo (peça 85), os autos foram submetidos à análise
do Ministério Público junto ao TCU, que, dentre outros aspectos, destacou a necessidade de avaliar a ocorrência
de dano ao erário em decorrência da celebração do Contrato 34/2015, tendo em vista a contratação direta
irregular por inexigibilidade de licitação, a desnecessidade do sistema de gerenciamento de transferências
voluntárias e a ausência de funcionalidade do sistema contratado (peça 88).
56. Acolhendo sugestão do MP/TCU, o Exmo. Ministro Relator, Walton Alencar Rodrigues, por meio
do despacho à peça 92, determinou a esta Secretaria que realizasse as medidas saneadoras pertinentes com vistas
a verificar a regularidade dos dispêndios efetuados no âmbito do Contrato 34/2015, destinado à aquisição de
sistema de gerenciamento interno de gestão e execução de convênios e instrumentos congêneres (Geconv),
avençado com a empresa FAF Tecnologia da Informação Ltda., sobretudo quanto à entrega dos serviços
contratados e efetivo proveito em prol da Administração (peça 92).
57. Promovida a diligência à Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários (SNPTA), por
meio do Ofício 34212/2020-TCU/Seproc, datado de 6/7/2020, o órgão apresentou os documentos e
esclarecimentos acerca do assunto, os quais foram examinados por esta Secretaria.
58. Observou-se, em primeiro lugar, que os módulos I e II do objeto do Contrato 34/2015,
correspondentes às licenças perpétuas de uso da solução de TI, recebidos definitivamente pela SEP/PR em
dezembro de 2015, mostraram-se insuficientes para o efetivo funcionamento do sistema em proveito da
Administração, fato que já havia sido constatado pela Ciset/PR e foi examinado na instrução de mérito
precedente (itens 16 a 23).
59. Por outro lado, de acordo com a documentação apresentada, o serviço de extração de dados do Siafi
passou a operar em 8/9/2016, a despeito da necessidade de realização de ajustes na ferramenta, e o termo de
recebimento do contrato emitido pela SEP/PR em 9/12/2016, fez constar que “apesar do atraso a empresa
forneceu todos os requisitos técnicos solicitados” e que “os serviços prestados ou os bens fornecidos foram
devidamente avaliados e atendem aos requisitos estabelecidos em contrato” (itens 36 e 37).
60. Dessa forma, considerando que há evidências de que o sistema adquirido entrou efetivamente em
operação, muito embora de forma intempestiva, tendo ao final suprido as necessidades do órgão, reputa-se que
deve ser afastada a hipótese de imputação de débito aos responsáveis suscitada no parecer do MP/TCU (peça
88).
61. Cumpre destacar, mais uma vez, que a análise empreendida na presente instrução circunscreveu-se
à determinação contida no despacho do Relator objetivando a realização das medidas saneadoras relativas à
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verificação da regularidade dos dispêndios efetuados no âmbito do Contrato 34/2015, especialmente no que
atine à entrega dos serviços contratados e efetivo proveito em prol da Administração.
62. Nesse contexto, considerando que não restou caracterizada nenhuma ocorrência apta a ensejar
alteração na instrução de mérito precedente (peça 85), opina-se por manter na íntegra a proposta de
encaminhamento formulada naquela ocasião.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
63. Cumpre informar que, na presente oportunidade, com fulcro no art. 8º, § 5º, da Resolução TCU
234/2010, e seguindo as orientações contidas no Memorando-Circular 33/2014 – Segecex, foi elaborada matriz
de responsabilização para os responsáveis cujas contas propõem-se julgar regulares com ressalva, a qual foi
juntada à peça 111 dos autos.
64. No que diz respeito aos responsáveis cujos argumentos apresentados nas audiências não foram
acatados, em que está sendo proposta a rejeição de suas razões de justificativa e a aplicação da multa prevista no
art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, a respectiva matriz de responsabilização já havia sido confeccionada na
análise anterior e encontra-se no Anexo I da instrução à peça 85.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
65. Diante do exposto, submetem-se os autos à consideração superior, mantendo-se, na íntegra, o
encaminhamento proposto na instrução à peça 85, subitens 523.1 a 523.8, abaixo reproduzido:
523.1. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Diogo Peres Neto (CPF 286.454.178-55),
Diretor do Departamento de Gestão Corporativa da SEP/PR à época (tópico XIX.8); pelo Sr. Luiz Stanley da
Silva (CPF 811.941.961-87), Diretor do Departamento de Gestão e Logística Portuária da SEP/PR à época
(tópico XIX.4); pelo Sr. Ricardo Tavares de Jesus Castelo Branco (CPF 008.927.191-25), Assessor-Técnico do
Gabinete do Ministro da SEP/PR à época (tópico XIX.7); pela Sra. Bárbara Catharine de Souza (CPF
021.497.261-57), Coordenadora-Geral de Convênios à época (tópico XIX.6); e pela Sra. Nathalia Angotti
Carrara (CPF 065.973.836-80), Coordenadora de Tecnologia da Informação Portuária da SEP/PR à época
(tópico XIX.5);
523.2. aplicar ao Sr. Diogo Peres Neto (CPF 286.454.178-55), ao Sr. Luiz Stanley da Silva (CPF
811.941.961-87), ao Sr. Ricardo Tavares de Jesus Castelo Branco (CPF 008.927.191-25), à Sra. Bárbara
Catharine de Souza (CPF 021.497.261-57) e à Sra. Nathalia Angotti Carrara (CPF 065.973.836-80) a multa
prevista no art. 58, caput e inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, caput e inciso II, do Regimento Interno do
Tribunal de Contas da União, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem,
perante o Tribunal, o recolhimento da referida importância aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada
monetariamente desde a data do acórdão que a determinar até a do efetivo recolhimento, se for paga após o
vencimento, na forma da legislação em vigor;
523.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das
dívidas acima caso não atendidas as notificações;
523.4. autorizar, desde logo, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/92 c/c o art. 217 do Regimento
Interno do Tribunal de Contas da União, o parcelamento do valor das multas aplicadas em até trinta e seis
parcelas mensais e sucessivas, se solicitado pelos responsáveis, fixando o vencimento da primeira parcela em
quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre
cada parcela os correspondentes encargos legais, na forma prevista na legislação em vigor;
523.5. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os
arts. 1º, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que sejam julgadas regulares com ressalva,
em face das falhas adiante apontadas, as contas dos responsáveis a seguir, dando-lhes quitação:
a)
Américo Leite de Almeida (CPF 727.510.297-87), devido: i) ao baixo desempenho operacional na
condução dos programas temáticos previstos no PPA 2012-2015 (tópicos IV e VII desta instrução e Constatação
1.1.1 do Relatório da Ciset/PR, peça 5, p. 42-47); e ii) à deficiência na gestão das transferências voluntárias
(tópico VIII desta instrução e Constatação 3.1.1 do Relatório da Ciset/PR, peça 5, p. 131-134);
b)
Guilherme Penin Santos de Lima (CPF 320.480.908-00), devido: i) ao baixo desempenho
operacional na condução dos programas temáticos previstos no PPA 2012-2015 (tópicos IV e VII desta
instrução e Constatação 1.1.1 do Relatório da Ciset/PR, peça 5, p. 42-47); e ii) à deficiência na gestão das
transferências voluntárias (tópico VIII desta instrução e Constatação 3.1.1 do Relatório da Ciset/PR, peça 5, p.
131-134); e
c)
Fábio Lavor Teixeira (CPF 560.120.043-20), devido: i) ao baixo desempenho operacional na
condução dos programas temáticos previstos no PPA 2012-2015 (tópicos IV e VII desta instrução e Constatação
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1.1.1 do Relatório da Ciset/PR, peça 5, p. 42-47); e ii) à deficiência na gestão das transferências voluntárias
(tópico VIII desta instrução e Constatação 3.1.1 do Relatório da Ciset/PR, peça 5, p. 131-134).
523.6. acatar as razões de justificativa do Sr. Luiz Otávio Oliveira Campos (CPF 042.575.532-00),
Secretário Executivo da SEP/PR à época (tópico XIX.3);
523.7. com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts.
1º, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU, que sejam julgadas regulares as contas dos Srs.
Helder Zahluth Barbalho (CPF 625.943.702-15), Edson Edinho Coelho Araújo (CPF 496.630.038-04), Luiz
Otávio Oliveira Campos (CPF 042.575.532-00) e Rodrigo Mendes de Mendes (CPF 633.824.582-68), dandolhes quitação plena;
523.8. dar ciência do acórdão que vier a ser proferido ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação
Civil (MTPA) e aos responsáveis, 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.

4.
O MPTCU, no último parecer emitido (peça 115), divergiu da unidade técnica quanto à
ocorrência de dano:
Retornam os autos ao MPTCU após a adoção de medida saneadora pela SeinfraPortoFerrovia, em
atendimento à determinação de Vossa Excelência (peça 92), que, por sua vez, resultou do acolhimento de
proposta preliminar sugerida por este representante do Ministério Público de Contas (peça 88).
2.
De acordo com os termos do despacho ordinatório, demandou-se à unidade técnica que verificasse
“a regularidade dos dispêndios efetuados no âmbito do Contrato 34/2015, destinado à aquisição de
sistema de gerenciamento interno de gestão e execução de convênios e instrumentos congêneres
(Geconv), avençado com a empresa FAF Tecnologia da Informação Ltda., sobretudo quanto à entrega
dos serviços contratados e efetivo proveito em prol da Administração”. Caso se confirmasse a
ocorrência de dano ao erário, estaria a unidade instrutora autorizada a promover as devidas citações dos
responsáveis.
3.
Na presente ocasião, a SeinfraPortoFerrovia apresenta suas conclusões (peça 112) em relação à
análise de informações obtidas mediante diligência dirigida à Secretaria Nacional de Portos e Transportes
Aquaviários (SNPTA), órgão pertencente à estrutura do Ministério da Infraestrutura, que sucedeu a Secretaria
Especial de Portos da Presidência da República (SEP/PR). Por meio da diligência, buscou-se obter os seguintes
documentos e informações (peça 93):
12.1 Cópia do processo administrativo que resultou no Contrato 34/2015;
12.2 Cópia dos processos de pagamentos, com notas de empenho, ordens bancárias e notas fiscais
emitidas pela empresa;
12.3 Cópia da documentação relativa ao software Geconv, elaborada pela empresa FAF, objeto do
Contrato 34/2015;
12.4 Cópia dos documentos que atestem as alterações e atualizações realizadas no software Geconv,
desde que fora instalado na Secretaria;
12.5 Cópia das telas do software Geconv, indicando suas funcionalidades e opções;
12.6 Nome completo, telefone e e-mail da pessoa responsável na empresa contratada para o suporte ao
sistema;
12.7 Nome dos servidores que alimentaram/alimentam (introduzem os dados) no sistema Geconv, bem
como seus e-mails, números de matrículas e atual lotação;
12.8 Setores e órgãos que utilizam o sistema;
12.9 Declaração do servidor responsável pelo sistema Geconv na Secretaria sobre as qualidades e
problemas do software Geconv.
4.
As informações prestadas pela SNPTA (peças 97-99 e 102-110) foram examinadas pelas
SeinfraPortoFerrovia, que concluiu pela inocorrência de dano ao erário. Esse entendimento decorreu
basicamente da observação das peças componentes do processo administrativo referente ao Contrato 34/2015,
em que se relata que a contratada teria finalizado satisfatoriamente os ajustes do Geconv no último trimestre de
2016, cumprindo assim as obrigações contratuais assumidas.
5.
Dentre as informações contidas nesse processo administrativo, consta declaração datada de
3/11/2016 (peça 104, p. 39-40) de que o software estaria sendo usado, pela Coordenação Geral de Convênios da
então Secretaria de Portos do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, para a inserção de dados de
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convênios antigos, apesar de ainda se mostrar necessária a execução de ajustes na funcionalidade do sistema.
Por fim, o objeto do contrato foi definitivamente recebido e pago em dezembro de 2016.
6.
Assim, considerando que existiriam evidências de que o sistema entrou efetivamente em operação,
embora intempestivamente, mas suprindo as necessidades do órgão, a unidade técnica compreendeu
conclusivamente que não teria ocorrido dano ao erário em decorrência desse contrato. No entanto, em função
das irregularidades cometidas no processo de contratação, as quais foram analisadas na instrução anterior (peça
85), a unidade instrutora ratificou a proposta de rejeição das razões de justificativa apresentadas por Luiz
Stanley da Silva, Nathalia Beatriz Angotti Carrara e Bárbara Catharine de Souza, com aplicação da multa
prevista no art. 58, caput, e inciso II, da Lei 8.443/92 a esses responsáveis.
7.
As demais propostas de encaminhamento registradas na instrução de mérito anterior foram também
reiteradas, pois em nada teriam sido afetadas pelo exame dos novos elementos carreados aos autos.
II
8.
Examinando os novos elementos obtidos por meio da diligência empreendida pela
SeinfraPortoFerrovia, observo que as conclusões da unidade técnica estão de acordo com os elementos contidos
no processo administrativo da contratação. Compreendo, todavia, que o exame desse processo, em cotejo com
as demais informações prestadas pelos gestores, conduz à conclusão diversa em relação à efetiva utilidade do
sistema Geconv para o órgão contratante.
9.
A principal funcionalidade esperada do Geconv seria a possibilidade de extrair dados do Siafi,
tendo em vista que 19 dos 22 instrumentos de repasse firmados pela SEP/PR eram operacionalizados por meio
desse sistema. Entretanto, relatou-se que somente em maio/2016 a empresa fornecedora solicitou acesso ao Siafi
para que pudesse implementar a solução.
10. Antes disso, porém, em março/2016 foi realizado o treinamento dos servidores que iriam operar o
Geconv (peça 109). Esse treinamento durou somente três horas e se mostrou deficiente em conteúdo, conforme
relatado pelo Diretor do Departamento de Gestão e Logística Portuária (peça 103, p. 229). Além disso,
conforme informado na resposta à diligência apresentada pela Chefe de Gabinete e pela Coordenadora-Geral de
Gestão e Controle da SNPTA (peça 98), apenas participaram desse (insatisfatório) treinamento servidores
comissionados ou terceirizados que não mais integram os quadros do órgão contratante (peça 110).
11. Percebe-se, portanto, que nenhum servidor foi efetivamente treinado, uma vez que o sistema não
estava pronto para uso. Ademais, mesmo os que participaram desse suposto curso foram todos desligados da
Secretaria de Portos, inexistindo informações quanto à realização de outra atividade de capacitação para a
operação do Geconv.
12. Na verdade, segundo afirmado pela SNPTA na recente resposta, o Geconv não tem sido utilizado
pelo órgão desde a extinção da SEP/PR pela Medida Provisória 726/2016. Além disso, a Coordenação-Geral de
Convênios, anteriormente integrante da estrutura dessa pasta, deixou de existir também a partir dessa mudança
institucional. Ou seja, de acordo com essa afirmativa, o Geconv não teria sido empregado pelo órgão contratante
desde maio/2016, quando foi alterada a estrutura governamental no início da gestão do Presidente da República
Michel Temer.
13. Aliando essa informação com a de que convênios antigos teriam sido cadastrados no sistema em
novembro/2016, uma interpretação plausível seria entender que esse cadastramento nenhuma utilidade teria
representado para a gestão de instrumentos de repasse, uma vez que o Geconv nunca foi efetivamente utilizado
na sua atividade finalística.
14. Ainda conforme afirmado em resposta à diligência, a SNPTA não tem conhecimento de uso do
Geconv em qualquer outro órgão governamental.
15. Tais elementos corroboram a irregularidade anteriormente apontada sobre a celebração do Contrato
34/2015. Contratou-se o fornecimento de um sistema desnecessário para a gestão de convênios da SEP/PR, o
qual se mostrou inoperante por ausência de funcionalidade e jamais foi efetivamente utilizado pelo órgão
público. Soma-se a esta constatação de ilegitimidade, a ilegalidade identificada na contratação, que foi realizada
por inexigibilidade, sem haver demonstração da inviabilidade da competição, pois não se evidenciou que o
produto da FAF Tecnologia da Informação Ltda. seria o único a suprir as necessidades da contratante, e sem
haver justificativa do preço praticado.
16. Nesse sentido, reproduzo a seguir as considerações expostas por este representante do parquet no
pronunciamento anterior (peça 88), compreendendo agora que o indício de dano ao erário foi confirmado a
partir do exame dos novos elementos obtidos mediante diligência.
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39.
A outra contratação direta irregular em exame também foi promovida nos últimos meses de
2015, durante a gestão dos mesmos responsáveis mencionados acima. A decisão e todos os procedimentos para
a aquisição do sistema Geconv foram tomados nesse interregno, resultando na celebração do Contrato nº
34/2015 com a empresa FAF Tecnologia da Informação Ltda., por inexigibilidade de licitação.
40.
As irregularidades apontadas atingem não só a legalidade da contratação, que não teve
satisfeitos os requisitos legais estabelecidos para permitir a excepcionalidade da contratação direta, mas também
a sua legitimidade.
41.
Quanto aos aspectos legais, a justificativa apresentada pelos responsáveis, de que a contratada
seria a única fornecedora do Geconv, não pode ser acolhida como motivação da inexigibilidade. Não há
demonstração de que exclusivamente esse sistema seria o único a suprir as necessidades da SEP. Conforme
apontado, a contratante não providenciou uma pesquisa de mercado. Tampouco foi satisfatoriamente justificado
o preço.
42.
Quanto à legitimidade, a necessidade do sistema de gerenciamento de transferências
voluntárias não foi devidamente evidenciada pelos gestores. A pequena quantidade de instrumentos de repasse
realizados pela Secretaria de Portos dificilmente demandaria um sistema dispendioso para sua gestão. Ademais,
o software adquirido não possuía interface com o principal sistema governamental manejado pela SEP, o Siafi,
nem poderia substituir o Siconv, de uso obrigatório pelo Poder Público.
43.
Além disso, talvez devido à própria incapacidade operacional da contratada, não há evidência
nos autos de que o Geconv tenha efetivamente entrado em operação e cumprido os objetivos para os quais sua
aquisição foi efetuada. Este fato é indicativo de possível dano ao erário, especialmente por se ter verificado que
os dois primeiros módulos foram pagos, uma semana após a assinatura do contrato, sem que apresentassem
funcionalidade.
44.
Dessa forma, em vista da contratação direta irregular por inexigibilidade de licitação, da
desnecessidade do sistema de gerenciamento de transferências voluntárias e da ausência de funcionalidade do
sistema Geconv, considero que se deve avaliar a ocorrência de dano ao erário em decorrência da celebração do
Contrato nº 34/2015.
45.
Caso não seja demonstrado que o sistema adquirido tenha entrado em operação e suprido as
necessidades da SEP, as quantias pagas à fornecedora constituirão débito. Além dos responsáveis chamados em
audiência pela contratação irregular, incluindo o Secretário Executivo, compreendo que responde solidariamente
pelo dano também a empresa contratada, beneficiada pelos pagamentos em troca de um sistema inoperante.
46.
Por conseguinte, apresento proposta preliminar, no sentido de que seja verificado o andamento
do Contrato nº 34/2015, levantado o montante total pago à contratada e avaliada a funcionalidade do Geconv, o
que pode ser providenciado mediante diligência ou inspeção junto à Secretaria de Portos, que hoje integra a
estrutura do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, sob a denominação de Secretaria Nacional de
Portos e sob o comando do Sr. Luiz Otávio Oliveira Campos.
47.
Caso confirmado o indício de dano ao erário, sugiro que sejam citados solidariamente os
mesmos responsáveis já chamados em audiência, inclusive o então Secretário Executivo, juntamente com a FAF
Tecnologia da Informação Ltda., em função do débito apurado, que até o momento se revela equivalente a, pelo
menos, R$ 3.800.000,00.
17. Dessa forma, com as devidas vênias por divergir do posicionamento da unidade técnica,
compreendo corroborado o indício de dano ao erário. Consequentemente, reapresento proposta preliminar no
sentido de que seja efetuada a citação dos responsáveis pelo prejuízo aos cofres públicos, grupo este constituído
pela FAF Tecnologia da Informação Ltda., empresa fornecedora do sistema inoperante, e pelos gestores
anteriormente chamados em audiência, Srs. Luiz Otávio Oliveira Campos, Diogo Peres Neto e Luiz Stanley da
Silva, respectivamente Secretário Executivo, Diretor do Departamento de Gestão Corporativa e Diretor do
Departamento de Gestão e Logística Portuária, assim como dos integrantes da equipe técnica que elaborou o
termo de referência adotado na contratação, Sra. Bárbara Catharine de Souza, Sra. Nathalia Beatriz Angotti
Carrara e Sr. Ricardo Tavares de Jesus Castelo Branco.
18. Acerca da responsabilidade do Secretário Executivo da pasta, reforço o entendimento também
manifestado no pronunciamento anterior:
32.
Ao contrário do alegado pelo Sr. Luiz Otávio Oliveira Campos [em suas razões de
justificativa], verifica-se na estrutura organizacional da SEP que o Secretário Executivo é responsável direto
pelas contas da unidade jurisdicionada, no que diz respeito à sua gestão administrativa. Conforme definido no
art. 4º, inciso III, do Decreto nº 8.088/2013, cabe à Secretaria Executiva “supervisionar e coordenar as
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atividades relacionadas aos sistemas federais de planejamento e orçamento, de recursos humanos, de serviços
gerais, de administração financeira e contabilidade, de administração de recursos de informação e informática,
de documentação e arquivo e de organização e inovação institucional no âmbito da Secretaria de Portos da
Presidência da República”.
33.
Diretamente subordinado à Secretaria Executiva se encontra unicamente o Departamento de
Gestão Corporativa, conforme se visualiza na figura do organograma funcional apresentado no Relatório de
Gestão (peça 1, p. 27). Percebe-se, portanto, que todos os atos e procedimentos visando à celebração dos
contratos nºs 33 e 34/2015, os quais foram realizados no âmbito desse Departamento, estiveram sob a
supervisão da Secretaria Executiva.
34.
Nos casos em exame não caberia tampouco a alegação de inviabilidade de supervisão integral
das ações dos subordinados. Trata-se de situações que exigem maior atenção e diligência dos responsáveis pela
gestão de recursos públicos. Ambas trazem em si a excepcionalidade de configurarem contratações diretas,
portanto fugindo à regra da obrigatoriedade de procedimento licitatório estabelecida constitucionalmente. Além
disso, observam-se circunstâncias específicas em cada caso, as quais demandariam o maior cuidado do gestor
público.
19. Com relação aos demais aspectos avaliados sobre a prestação de contas ordinárias da SEP/PR,
referentes ao exercício de 2015, reitero as considerações apresentadas no pronunciamento anterior.
III
20. Ante o exposto, este representante do Ministério Público de Contas, ao tempo que reafirma o
entendimento contido no pronunciamento anterior (peça 88), manifesta divergência com as recentes análises
efetuadas pela unidade técnica (peça 112), por considerar ratificado o indício de dano ao erário decorrente do
Contrato 34/2015, em vista da contratação direta irregular por inexigibilidade de licitação, da desnecessidade do
sistema de gerenciamento de transferências voluntárias e da ausência de funcionalidade do sistema Geconv.
21.
Por conseguinte, propõe, preliminarmente, a citação do grupo de responsáveis solidários composto
pela FAF Tecnologia da Informação Ltda., empresa fornecedora do sistema inoperante, e pelos gestores
anteriormente chamados em audiência, Srs. Luiz Otávio Oliveira Campos, Diogo Peres Neto e Luiz Stanley da
Silva, respectivamente Secretário Executivo, Diretor do Departamento de Gestão Corporativa e Diretor do
Departamento de Gestão e Logística Portuária, assim como dos integrantes da equipe técnica que elaborou o
termo de referência adotado na contratação, Sra. Bárbara Catharine de Souza, Sra. Nathalia Beatriz Angotti
Carrara e Sr. Ricardo Tavares de Jesus Castelo Branco.

VOTO
Trata-se de processo de contas anuais da Secretaria de Portos da Presidência da República
(SEP/PR), relativo ao exercício de 2015, constituído de acordo com a Instrução Normativa TCU
63/2010 e Decisão Normativa TCU 147/2015.
A unidade jurisdicionada foi criada por meio da Medida Provisória 369/2007, convertida
na Lei 11.518/2007, com o objetivo de assessorar a Presidência da República na formulação de
políticas públicas, com diretrizes para o fomento do setor portuário, e de executar medidas, programas
e projetos de apoio ao desenvolvimento da infraestrutura de portos marítimos.
Suas atribuições foram transferidas ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil
(MTPA), mediante Medida Provisória 726/2016, convertida na Lei 13.341/2016.
O exame das presentes contas teve como principal escopo os apontamentos realizados pela
Secretaria de Controle Interno da Presidência da República (Ciset/PR) em seu Relatório de Auditoria
Anual de Contas, bem como a avaliação dos resultados qualitativos e quantitativos da gestão.
O Parecer do Dirigente do Controle Interno 15/2016 apontou baixa execução orçamentária
das ações finalísticas do órgão, fragilidades na gestão das transferências voluntárias e irregularidades
na gestão de compras e contratações.
Quanto às últimas, destacou as falhas na celebração e na execução do Contrato 34/2015,
cujo objeto era a aquisição de sistema de gerenciamento de convênios e outras transferências
voluntárias, e do Contrato 33/2015, mediante o qual foram contratados serviços terceirizados de apoio
administrativo e secretariado.
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A unidade técnica do Tribunal, em primeira instrução de mérito, realizada após audiência
dos seis responsáveis pelas contratações diretas questionadas, confirmou a continuidade do baixo
desempenho na execução física e financeira dos programas de governo previstos nas leis
orçamentárias, a deficiência na gestão das transferências voluntárias e as irregularidades relativas aos
Contratos SEP 33 e 34/2015.
Ao acolher as ponderações do Ministério Público junto ao Tribunal, sobre a possibilidade
de dano ao Erário, decorrente do Contrato SEP 34/2015, determinei à SeinfraPortoFerrovia a adoção
de medidas saneadoras.
Na última instrução, a unidade técnica afastou os indícios de prejuízo e manteve a proposta
de encaminhamento inicial para julgar irregulares as contas de Diogo Peres Neto, Diretor do
Departamento de Gestão Corporativa; Luiz Stanley da Silva, Diretor do Departamento de Gestão e Logística
Portuária; Ricardo Tavares de Jesus Castelo Branco, Assessor-Técnico do Gabinete do Ministro da SEP/PR;
Bárbara Catharine de Souza, Coordenadora-Geral de Convênios e de Nathalia Angotti Carrara, Coordenadora de
Tecnologia da Informação Portuária; aplicando-lhes a multa prevista no artigo 58 da Lei 8.443/1992.
Propugnou pela regularidade com ressalvas das contas de Américo Leite de Almeida, Guilherme
Penin Santos de Lima e Fábio Lavor Teixeira, devido ao baixo desempenho operacional na condução dos
programas temáticos previstos no PPA 2012-2015 e à deficiência na gestão das transferências voluntárias.
Entendeu, por fim, que as contas de Helder Zahluth Barbalho e Edson Edinho Coelho Araújo,
Ministros de Estado, bem como de Luiz Otávio Oliveira Campos e Rodrigo Mendes de Mendes, que ocuparam
cargos de Secretário Executivo e Secretário de Infraestrutura Portuária nos últimos dois meses do exercício,
devem ser consideradas regulares.

O Parquet, em parecer final, divergiu quanto à ausência de dano e propôs a citação dos
responsáveis pelo Contrato 34/2015. Opinou, ainda, pela regularidade com ressalvas nas contas, em
decorrência do baixo desempenho institucional, também para os Ministros de Estado e para os gestores
que ocuparam os cargos nos últimos três meses do exercício, bem como pela irregularidade das contas,
com aplicação de multa ao Secretário Executivo Luiz Otávio Oliveira Campos, no que concerne às
contratações diretas.
Feito esse breve histórico, passo a decidir.
II
As ações da SEP/PR, no PPA 2012-2015, foram previstas nos programas temáticos
"Transporte Marítimo" e "Transporte Hidroviário".
Os objetivos para o transporte marítimo consistiam em tornar o sistema portuário e o
transporte aquaviário competitivos, em relação ao mercado internacional, por meio do aumento da
capacidade de movimentação de cargas e passageiros nos portos, da ampliação do transporte de
cabotagem, da redução dos custos de movimentação portuária e da simplificação dos procedimentos de
desembaraço de mercadorias.
Para o transporte hidroviário, visava-se a ampliar a participação do modal aquaviário no
transporte de cargas, com redução dos custos logísticos e aumento da competitividade dos produtos no
mercado externo. Para tal, cabia à SEP/PR ações para desenvolvimento do transporte aquaviário de
passageiros e cargas e da rede de instalações portuárias de navegação interior para transporte de carga.
Em que pese a elaboração do plano estratégico, cuja ausência foi apontada como falha nas
contas apresentadas no exercício anterior, a SEP/PR não chegou a implementá-lo. Também não aferiu
os objetivos propostos.
Não houve execução de nenhuma ação do programa transporte hidroviário e, no transporte
marítimo, a média de execução foi de apenas 3,6%. Apenas uma das dezoito metas estabelecidas, a
relativa à implantação de terminais de passageiros em portos marítimos organizados, foi alcançada. E
isso só foi possível após a exclusão da obra do píer em formato Y no Porto do Rio de Janeiro da
carteira do PAC.
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Tendo em vista o fraco desempenho da unidade jurisdicionada, não há como considerar
regulares as contas dos gestores envolvidos na coordenação, planejamento e execução das políticas
públicas do setor.
Assim como o Parquet, entendo que as ressalvas se estendem às contas dos Ministros de
Estado, pois sobre eles recai a responsabilidade pela supervisão e pelo atingimento dos objetivos
organizacionais, bem como aos gestores que foram alçados aos cargos no último trimestre do
exercício, tendo em vista não constar do relatório de gestão demonstração de que tenham dado início a
medidas para alteração do quadro de ineficiência encontrado.
No que se refere à gestão das transferências voluntárias, foram identificados registros
inadequados em sistemas e morosidade na análise técnica e financeira das prestações de contas,
recursos repassados sem a devida execução do objeto, sobreposição parcial entre objetos,
intempestividade na formalização de aditivos e na realização de ajustes em plano de trabalho, bem
como falta de detalhamento de objetos.
Essas falhas motivam as ressalvas nas contas dos responsáveis da Secretaria Executiva, da
Secretaria de Políticas Portuárias e da Secretaria de Infraestrutura Portuária.
III
As irregularidades verificadas nas duas contratações diretas analisadas pela Ciset/PR e
unidade técnica foram graves e motivam a irregularidade das contas, com aplicação de multa, aos
gestores envolvidos, ouvidos em audiência, conforme demonstrarei a seguir.
Havia pregão em andamento para contratação de 96 postos temporários de secretariado e
apoio administrativo, em substituição a contrato emergencial anterior, que fora criticado pelo Tribunal
e Controle Interno.
No entanto, o Diretor do Departamento de Gestão Corporativa, subordinado ao Secretário
Executivo, apenas com base em célere levantamento interno de necessidades, mediante memorando
encaminhado às diversas áreas da SEP/PR, paralisou os procedimentos regulares de contratação e
firmou novo contrato emergencial, com dispensa de licitação, para recrutamento de 211 postos.
Entendo que os procedimentos que culminaram no Contrato SEP 33/2015, com aumento
de 120% do pessoal terceirizado do órgão, apresentaram graves falhas. Não foi realizado estudo para
sustentar a consulta expedita aos diversos setores da SEP e motivar adequadamente a contratação. A
pesquisa de mercado foi realizada com prazo de apenas dois dias úteis e mesmo após questionamento
da Assessoria Jurídica da SEP quanto à desclassificação de outras propostas, foi escolhida a empresa
Intelit Processos Inteligentes Ltda. EPP.
Não merecem acolhimento as razões de justificativa de Diogo Peres Neto, Diretor do
Departamento de Gestão Corporativa, relativas à escassez de pessoal, reforma ministerial ocorrida em
setembro de 2015 e ausência de responsabilidade pelas informações prestadas no levantamento
realizado.
Esse responsável revogou o pregão eletrônico em andamento desde abril de 2015 e, de
forma expedita, demandou as diversas áreas sobre a necessidade de pessoal, sem adotar medidas para
se certificar da coerência e razoabilidade dos quantitativos requeridos.
Ademais, os procedimentos de seleção apresentam sérios indícios de direcionamento.
Algumas empresas tiveram apenas uma hora para corrigir documentação apresentada e, para outras, foi
negada a possibilidade de correção de falhas formais nas propostas.
O Regimento Interno da SEP/PR atribuía expressamente ao cargo ocupado por Diogo
Peres Neto funções de orientação e promoção da gestão de pessoal e de processos licitatórios.
À época de lançamento do edital do pregão revogado, que previa 96 postos, já eram
conhecidas as mudanças de atribuições da SEP em decorrência do Plano Nacional de Logística
Portuária e o Plano de Investimentos em Logística. Sendo assim, não procedem os argumentos sobre a
reforma ministerial demandar maior carga de trabalho.
Acolho posicionamento do Parquet quanto à rejeição das alegações de defesa de Luiz
Otávio Oliveira Campos, Secretário Executivo e gestor que celebrou o ajuste. Seus argumentos sobre
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necessidade de providências para aumentar a força de trabalho da SEP/PR não o socorrem, pois havia
orientação expressa da Ciset/PR quanto à irregularidade da terceirização de pessoal para atividades
finalísticas.
Sendo esse responsável supervisor direto da área que realizou o levantamento de postos
necessários e que propôs a revogação de pregão regular em andamento, entendo que o posicionamento
da SeinfraPortoFerrovia sobre ser aceitável que, em virtude da recente nomeação para o cargo,
avaliasse com menor rigor os pareceres de subordinados, carece de razoabilidade.
A própria unidade técnica atesta a vasta experiência desse responsável como gestor público
e o fato de estar em análise dispensa de licitação para aumento significativo de pessoal terceirizado,
acompanhada de proposta de revogação de pregão para a mesma finalidade e de significativa redução
dos limites de movimentação e empenho do órgão, devia atrair mais atenção e zelo do Secretário
Executivo.
Sendo assim, rejeito as razões de justificativa apresentadas em relação ao Contrato 33/2015
e aplico a multa prevista no artigo 58 da Lei 8.443/1992 aos responsáveis.
IV
O objeto do Contrato nº 34/2015 foi a aquisição do sistema Geconv para gerenciamento
interno e execução de convênios e instrumentos congêneres. O ajuste foi celebrado com a empresa
FAF Tecnologia da Informação Ltda, mediante inexigibilidade de licitação.
Anuo às conclusões do controle interno, da unidade técnica e do MPTCU quanto à
irregularidade da contratação. As justificativas para aquisição do sistema se mostraram frágeis e
insuficientes, pois a SEP/PR tinha pequena quantidade de convênios a gerir e executar e a União
detinha o Siconv, sistema gratuito e de uso obrigatório.
Ademais, a demonstração da capacidade técnica da contratada, da compatibilidade do
preço ofertado com parâmetros de mercado e a necessidade de avaliação quanto à exclusividade do
fornecedor apresentaram graves falhas.
Não foi demonstrado que o Geconv era o único software capaz de suprir as necessidades
da SEP/PR. Conforme apontado, não foi realizada pesquisa de mercado e o preço não foi
satisfatoriamente justificado. A fundamentação da compra na aquisição do sistema por um único órgão
da Administração Pública Federal, em 2006, era de extrema fragilidade, principalmente pelo fato de
sua utilização ter sido interrompida pelo então Ministério da Ciência e Tecnologia após o advento do
Siconv.
Na execução do ajuste, foram verificados recebimento definitivo e pagamento adiantado
pelos módulos 1 e 2 sem funcionalidade adequada, tendo em vista ausência de interface com o Siafi,
sistema no qual se encontravam os dados da maior parte dos convênios geridos, na época, pela
SEP/PR.
Por todas essas graves falhas, acolho as detidas análises das razões de justificativa pela
SeinfraPortoFerrovia, como razões de decidir, para aplicar aos responsáveis pela contratação e
execução da avença, a multa prevista no artigo 58 da Lei 8.443/1992.
Diogo Peres Neto, Diretor do Departamento de Gestão Corporativa, aprovou o termo de
referência da contratação com graves fragilidades na motivação e fundamentação.
Luiz Stanley da Silva, Diretor do Departamento de Gestão e Logística Portuária, autorizou
o prosseguimento da contratação sem pesquisa de mercado e sem avaliação dos preços propostos.
Atestou, ainda, o recebimento definitivo dos módulos 1 e 2 incompletos, sem funcionalidade.
Não procedem os argumentos apresentados pelos membros da equipe que elaborou o termo
de referência da contratação. Nathalia Beatriz Angotti Carrara, Coordenadora de Tecnologia da
Informação Portuária, ao revisar e elaborar a versão final do documento, pela natureza do cargo que
ocupava, tinha o dever de identificar as falhas que atribuiu, em sua defesa, aos agentes que
supostamente tenham formulado a primeira versão. Além disso, atestou o recebimento provisório dos
módulos 1 e 2 incompletos, sem motivação adequada, ocasionando pagamento adiantado por produto
que não cumpria as finalidades previstas.
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Bárbara Catharine de Souza, Coordenadora-Geral de Convênios da Secretaria de Portos da
Presidência da República, não logrou êxito em justificar o recebimento definitivo dos módulos 1 e 2
sem funcionalidade e não apresentou justificativas para a elaboração do termo de referência defeituoso.
Ricardo Tavares de Jesus Castelo Branco, Assessor-Técnico, não comprovou as alegadas
atribuições meramente administrativas na equipe que elaborou o termo de referência.
Ademais, os vícios apontados não eram substancialmente técnicos ou identificáveis apenas
por profissionais com conhecimento na área de tecnologia de informação. Não foram realizadas
pesquisa de mercado e avaliação de preços, apesar de manifestações do setor de Compras e
Contratações e da Assessoria Jurídica da SEP/PR nesse sentido.
Ocorreram falhas na avaliação da capacidade técnica da empresa, com aceitação de
atestados antigos, sendo o mais recente de 2009, e ausência de verificação de dados da RAIS, por
exemplo.
Assim como no caso do Contrato 33/2015, divirjo da unidade técnica, unicamente quanto
ao afastamento da responsabilidade do então Secretário Executivo Luiz Otávio Oliveira Campos, com
base na recente assunção do cargo e ausência de supervisão direta dos atos. O agente celebrou o
contrato e tinha a área que a formulou sob supervisão direta.
Por fim, considero ocorrente prejuízo ao Erário, estando o processo apto a ser julgado.
Os documentos apresentados ao Tribunal demonstraram treinamento de pessoal para
utilização do sistema, a integração do Geconv com o Siafi e a funcionalidade e utilização do software
até a data de extinção da SEP/PR, apesar da ocorrência de atraso na entrega.
Ante o exposto, VOTO para que o Tribunal adote o acórdão que submeto à deliberação
deste colegiado.
ACÓRDÃO Nº 5404/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 034.725/2016-4.
2. Grupo II – Classe de Assunto: II – Prestação de Contas
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Responsáveis: Américo Leite de Almeida (727.510.297-87); Barbara Catharine de Souza
(021.497.261-57); Diogo Peres Neto (286.454.178-55); Edson Edinho Coelho Araujo (496.630.03804); Fabio Lavor Teixeira (560.120.043-20); Guilherme Penin Santos de Lima (320.480.908-00);
Helder Zahluth Barbalho (625.943.702-15); Luiz Otávio Oliveira Campos (042.575.532-00); Luiz
Stanley da Silva (811.941.961-87); Nathalia Beatriz Angotti Carrara (065.973.836-80); Ricardo
Tavares de Jesus Castelo Branco (008.927.191-25); Rodrigo Mendes de Mendes (633.824.582-68).
4. Órgão/Entidade: Secretaria de Portos (extinta).
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária
(SeinfraPor).
8. Representação legal:
8.1. Ana Carolina Souza do Bomfim, representando Secretaria de Portos (extinta).
8.2. Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (6.546/OAB-DF) e outros, representando Nathalia Beatriz
Angotti Carrara, Barbara Catharine de Souza, Luiz Stanley da Silva, Luiz Otávio Oliveira Campos,
Ricardo Tavares de Jesus Castelo Branco e Diogo Peres Neto.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas, relativas ao exercício de
2015, da Secretaria de Portos da Presidência da República (SEP/PR).
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ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1ª Câmara,
ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1º, inciso I; 16; 18; 19 e 23 da Lei
8.443/1992, em:
9.1. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Luiz Otávio Oliveira Campos, Diogo
Peres Neto, Luiz Stanley da Silva, Ricardo Tavares de Jesus Castelo Branco, Bárbara Catharine de
Souza e Nathalia Beatriz Angotti Carrara;
9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso III, 19, parágrafo único, e
23, inciso III, da Lei 8.443/1992, as contas de Luiz Otávio Oliveira Campos, Diogo Peres Neto, Luiz
Stanley da Silva, Ricardo Tavares de Jesus Castelo Branco, Bárbara Catharine de Souza e Nathalia
Beatriz Angotti Carrara e aplicar-lhes a multa prevista no art. 58, caput e inciso II, da Lei 8.443/1992,
nos valores a seguir discriminados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para
comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas
monetariamente até a data do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da
legislação em vigor:
1.

RESPONSÁVEL

2.

VALOR

4.
6.
8.
10.

15.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00

12.
14.

5.000,00
5.000,00

(R$)
3.
Luiz Otávio Oliveira Campos
5.
Diogo Peres Neto
7.
Luiz Stanley da Silva
9.
Ricardo Tavares de Jesus
Castelo Branco
11. Bárbara Catharine de Souza
13. Nathalia
Beatriz
Angotti
Carrara

15.
9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial
das dívidas, caso não atendidas as notificações;
9.4. julgar regulares com ressalvas, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23,
inciso II, da Lei 8.443/1992 as contas de Américo Leite de Almeida, Guilherme Penin Santos de Lima,
Fábio Lavor Teixeira, Helder Zahluth Barbalho, Edson Edinho Coelho Araújo e Rodrigo Mendes de
Mendes, dando-lhes quitação;
9.5. dar ciência do acórdão ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (MTPA) e aos
responsáveis.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5404-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues
(Relator) e Jorge Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

BENJAMIN ZYMLER
na Presidência

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Relator

Fui presente:
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(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral

GRUPO II – CLASSE V – Primeira Câmara
TC 034.908/2020-0
Natureza(s): Reforma
Órgão/Entidade: Comando do Exército
Interessados:
Amaurilio Martins Rodrigues (257.202.107-25); Carlos Alberto Gomes
(480.208.181-20); Juracir Fernandes dos Santos (497.852.491-15); Otavio Rocha Ribas (072.271.32072); Vicente Xavier (159.951.861-91)
Representação legal: não há
SUMÁRIO: REFORMA. CONCESSÃO DE POSTO HIERÁRQUICO SUPERIOR EM
RAZÃO DE INCAPACIDADE DEFINITIVA OCORRIDA APÓS A REFORMA. ILEGALIDADE
DE DOIS ATOS. LEGALIDADE DOS OUTROS TRÊS.
RELATÓRIO
Trata-se de atos de reforma emitidos pela Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do
Exército, em favor de Otávio Rocha Ribas, Amaurilio Martins Rodrigues, Vicente Xavier, Carlos
Alberto Gomes e Juracir Fernandes dos Santos (peças 2-6).
Os atos foram submetidos à crítica automatizada do e-Pessoal, que não suscitou alerta de
irregularidade. A Sefip propugnou pela legalidade dos atos e correspondente registro (peças 8-9).
O Ministério Público de Contas, representado pelo Procurador Júlio Marcelo de Oliveira,
divergiu parcialmente do encaminhamento proposto (peça 11):
Trata-se de processo consolidado com cinco atos de reformas deferidas pelo Comando do
Exército, com pareceres pela legalidade emitidos pelo controle interno e pela Secretaria de
Fiscalização de Pessoal – Sefip, atual Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e
Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais.
As alterações das reformas dos militares Otavio Rocha Ribas (peça 2) e Amaurilio Martins
Rodrigues (peça 3) concedem a vantagem estabelecida no art. 110 da Lei 6.880/1980, conforme o
fundamento legal lançado nos respectivos atos do e-Pessoal.
Essas concessões não merecem prosperar, por ausência de previsão legal que autorize os
acréscimos nos proventos, conforme o entendimento firmado pelo Acórdão 2.225/2019-TCU-Plenário,
cujo sumário dispõe:
Sumário: 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.
Os atos em apreço foram encaminhados pelo controle interno em 2018, de modo que não houve
o decurso do prazo de cinco anos previsto pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do RE 636.553,
para a apreciação de atos de natureza complexa, por parte do Tribunal de Contas da União.
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Ante o exposto, o Ministério Público de Contas manifesta-se pela ilegalidade dos atos de
alteração das reformas de Otavio Rocha Ribas (peça 2) e de Amaurilio Martins Rodrigues (peça 3) e
aquiesce à proposição da unidade técnica, quanto às demais concessões autuadas no presente
processo.
VOTO
Trata-se de atos de reforma emitidos pela Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do
Exército, em favor de Otávio Rocha Ribas, Amaurilio Martins Rodrigues, Vicente Xavier, Carlos
Alberto Gomes e Juracir Fernandes dos Santos (peças 2-6).
Os atos em análise deram entrada no TCU entre 26/2/2018 e 8/1/2019, há menos de cinco anos,
portanto.
A Sefip manifesta-se pela legalidade de todos os atos.
O Ministério Público de Contas identificou, contudo, que Otavio Rocha Ribas e Amaurilio
Martins Rodrigues tiveram remuneração majorada com base no soldo correspondente ao grau
hierárquico imediato ao que possuíam na reserva remunerada em decorrência de incapacidade
definitiva ocorrida após a reforma.
Esse procedimento afronta o mandamento do art. 110, caput, da Lei 6.880/1980, que
expressamente confere o benefício ao militar da ativa ou da reserva remunerada que, nessa condição, é
considerado incapaz em razão das situações e moléstias listadas no art. 108, incisos II, IV e V, da
mesma lei. A jurisprudência do TCU tem-se consolidado nesse sentido, sob o espeque do Acórdão
2.225/2019-TCU-Plenário, da relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler.
Ilegais, assim, os atos de reforma de Otavio Rocha Ribas e de Amaurilio Martins Rodrigues.
Nenhum óbice à legalidade dos atos de Vicente Xavier, Carlos Alberto Gomes e Juracir
Fernandes dos Santos.
Ante o exposto, VOTO para que este Tribunal adote a deliberação que ora submeto à apreciação
deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 5405/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 034.908/2020-0.
2. Grupo II – Classe de Assunto: V - Atos de Reforma
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessados: Amaurilio Martins Rodrigues (257.202.107-25); Carlos Alberto Gomes
(480.208.181-20); Juracir Fernandes dos Santos (497.852.491-15); Otavio Rocha Ribas (072.271.32072); Vicente Xavier (159.951.861-91).
4. Órgão/Entidade: Comando do Exército.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e
de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de reforma de Otávio Rocha Ribas, Amaurilio
Martins Rodrigues, Vicente Xavier, Carlos Alberto Gomes e Juracir Fernandes dos Santos, militares
do Comando do Exército;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira
Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em:
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9.1. julgar legais e ordenar o registro dos atos de reforma de Vicente Xavier, Carlos Alberto
Gomes e Juracir Fernandes dos Santos;
9.2. julgar ilegais e negar registro aos atos de reforma de Otavio Rocha Ribas e de Amaurilio
Martins Rodrigues;
9.3. dispensar, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, a devolução
dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação;
9.4. determinar à Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército, com fulcro no
art. 45 da Lei 8.443/1992 c/c art. 4º, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que:
9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados e comunique as providências
adotadas ao TCU no prazo de quinze dias, nos termos dos arts. 262, caput, do Regimento Interno do
TCU e 8º, caput, da Resolução TCU 206/2007;
9.4.2. cadastre novos atos, livres das irregularidades apontadas, e submeta-os ao TCU no prazo
de trinta dias, nos termos dos arts. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3º, da Instrução
Normativa TCU 78/2018;
9.4.3. dê ciência do teor desta deliberação aos interessados e encaminhe comprovante da data de
ciência pelos interessados ao TCU no prazo de trinta dias, nos termos do art. 4º, § 3º, da Resolução
TCU 170/2004, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de
recurso junto ao TCU não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a
notificação, caso o recurso não seja provido.
9.5. determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de
Benefícios Sociais que monitore o cumprimento das determinações feitas.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5405-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues
(Relator) e Jorge Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

BENJAMIN ZYMLER
na Presidência

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral

GRUPOII – CLASSE V – Primeira Câmara
TC 034.926/2020-8
Natureza(s): Reforma
Órgão/Entidade: Comando do Exército
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Interessados: Jose Mauro de Resende Avila (283.885.346-53); Lindomar Leite de Almeida
(008.468.906-40); Roberto Vicente da Cruz (000.299.236-11); Stanley Magela Cardoso (569.580.05600); Tiago de Souza Silveira (080.863.296-58); Wagner de Almeida Ferraz (656.752.746-34)
Representação legal: não há
SUMÁRIO: REFORMA. CONCESSÃO DE POSTO HIERÁRQUICO SUPERIOR EM
RAZÃO DE INCAPACIDADE DEFINITIVA OCORRIDA APÓS A REFORMA. ILEGALIDADE
DE DOIS ATOS. LEGALIDADE DOS OUTROS TRÊS.
RELATÓRIO
Trata-se de atos de reforma emitidos pela Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do
Exército, em favor de Jose Mauro de Resende Ávila; Lindomar Leite de Almeida; Roberto Vicente da
Cruz; Stanley Magela Cardoso; Tiago de Souza Silveira; e Wagner de Almeida Ferraz.
Os atos foram submetidos à crítica automatizada do e-Pessoal, que não suscitou alerta de
irregularidade. A Sefip propugnou pela legalidade dos atos e correspondente registro (peças 9-10).
O Ministério Público de Contas, representado pelo Procurador Rodrigo Medeiros de Lima,
divergiu parcialmente do encaminhamento proposto (peça 13):
Trata-se de processo consolidado com seis atos de reforma emitidos pelo Ministério da
Defesa - Comando do Exército.
2.
Em pareceres uniformes a Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) propôs a
legalidade e registro dos atos (peças 9-10).
3.
Desde logo, este representante do Ministério Público de Contas da União anui à proposta
de Sefip, exceto em relação ao ato inserto à peça 2, que trata da alteração da reforma de Wagner de
Almeida Ferraz.
4.
Observa-se que o ex-militar ocupava na ativa o posto de 2º Sargento. Foi inicialmente
reformado por incapacidade definitiva em 30/3/2005, porém em circunstâncias não enquadráveis no
art. 110 da Lei 6.880/1980, em razão do que seus proventos foram calculados com base no mesmo
posto. O ato inicial da reforma foi apreciado pela legalidade no âmbito do TC 014.039/2009-0 (peça
12).
5.
O ato ora em apreço foi editado para majorar os proventos do interessado com base no
posto 2º Tenente, por ter sido considerado inválido em 8/12/2015, consoante se vê em “Outras
Informações” do Parecer Técnico 197/2016, in verbis (peça 2, p. 6):
A incapacidade definitiva para o Serviço do Exército e a invalidez foi constatada na perícia registrada
na ATA 3649/2015, com data de 8 de dezembro de 2015 (fl. 10), considerando que os pareceres emitidos
posteriormente, referem-se a reestudos desta perícia inicial, atendendo orientação da DCIPAS, contida no DIEx
nº 220-11/11-APP/DCIPAS, de 15 de maio de 2015. (Grifos inseridos).

6.
Por meio do Acórdão 2.225/2019, da relatoria do Ministro Benjamin Zymler, o Plenário do
Tribunal firmou o entendimento de que não há embasamento legal para o cálculo dos proventos de
reforma tendo por referência dois postos acima daquele ostentado pelo militar na atividade, tampouco
para a majoração do posto de referência do militar já reformado.
7.
A Lei 6.880/1980 trata do tema em seus artigos 50, 108 e 110. Da leitura desses
dispositivos, observa-se que o benefício de “proventos calculados sobre o posto hierárquico
imediato”, seja em consequência de transferência para a inatividade contando com mais de 30 anos
de serviço, conforme dispõe o art. 50 da Lei 6.880/1980, seja pelo motivo de o militar ter sido
considerado inválido para o serviço militar, conforme art. 110 da mesma lei, somente pode ser
calculado com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir ou que
possuía na ativa. E, como dito acima, tal benefício não alcança militar já reformado.
8.
É nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (grifos inseridos):
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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)

9.
Ante o exposto, opinamos pela ilegalidade e negativa de registro do ato de alteração da
reforma de Wagner de Almeida Ferraz (peça 2), uma vez que alcança militar já reformado, em
desacordo com a citada legislação, o paradigmático Acórdão 2.225/2019-Plenário e a jurisprudência
do STJ.
10. Ressalte-se que o referido ato foi enviado ao TCU em 5/4/2018, de modo que pode ser
apreciado, uma vez que ainda não houve o decurso do prazo de cinco anos fixado pelo Supremo
Tribunal Federal (STF), no âmbito do Recurso Extraordinário (RE) 636.553, para a apreciação dos
atos sujeitos a registro, contados da chegada do ato ao Tribunal.
VOTO
Trata-se de atos de reforma emitidos pela Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do
Exército, em favor de Jose Mauro de Resende Ávila; Lindomar Leite de Almeida; Roberto Vicente da
Cruz; Stanley Magela Cardoso; Tiago de Souza Silveira; e Wagner de Almeida Ferraz (peças 2-7).
Os atos em análise deram entrada no TCU entre 5/4/2018 e 30/9/2020, há menos de cinco anos,
portanto.
A Sefip manifesta-se pela legalidade de todos os atos.
O Ministério Público de Contas identificou, contudo, que Wagner de Almeida Ferraz teve
remuneração majorada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuía
na reserva remunerada em decorrência de incapacidade definitiva ocorrida após a reforma.
Esse procedimento afronta o mandamento do art. 110, caput, da Lei 6.880/1980, que
expressamente confere o benefício ao militar da ativa ou da reserva remunerada que, nessa condição, é
considerado incapaz em razão das situações e moléstias listadas no art. 108, incisos II, IV e V, da
mesma lei. A jurisprudência do TCU tem-se consolidado nesse sentido, sob o espeque do Acórdão
2.225/2019-TCU-Plenário, da relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler.
Ilegais, assim, o ato de reforma de Wagner de Almeida Ferraz.
Nenhum óbice à legalidade dos atos de Jose Mauro de Resende Ávila; Lindomar Leite de
Almeida; Roberto Vicente da Cruz; Stanley Magela Cardoso; e Tiago de Souza Silveira.
Ante o exposto, VOTO para que este Tribunal adote a deliberação que ora submeto à apreciação
deste Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 5406/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 034.926/2020-8.
2. Grupo II – Classe de Assunto: V - Reforma
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessados: Jose Mauro de Resende Avila (283.885.346-53); Lindomar Leite de Almeida
(008.468.906-40); Roberto Vicente da Cruz (000.299.236-11); Stanley Magela Cardoso (569.580.05600); Tiago de Souza Silveira (080.863.296-58); Wagner de Almeida Ferraz (656.752.746-34).
4. Órgão/Entidade: Comando do Exército.
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5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e
de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de reforma de Jose Mauro de Resende Ávila;
Lindomar Leite de Almeida; Roberto Vicente da Cruz; Stanley Magela Cardoso; Tiago de Souza
Silveira; e Wagner de Almeida Ferraz, militares do Comando do Exército;
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 legais e ordenar o registro dos atos de reforma de Jose Mauro de Resende Ávila;
Lindomar Leite de Almeida; Roberto Vicente da Cruz; Stanley Magela Cardoso; e Tiago de Souza
Silveira;
9.2. julgar ilegal e negar registro ao ato de reforma de Wagner de Almeida Ferraz;
9.3. dispensar, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, a devolução
dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação;
9.4. determinar à Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército, com fulcro no
art. 45 da Lei 8.443/1992 c/c art. 4º, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que:
9.4.1. faça cessar o pagamento decorrente do ato impugnado e comunique as providências
adotadas ao TCU no prazo de quinze dias, nos termos dos arts. 262, caput, do Regimento Interno do
TCU e 8º, caput, da Resolução TCU 206/2007;
9.4.2. cadastre novo ato, livre das irregularidades apontadas, e submeta-o ao TCU no prazo de
trinta dias, nos termos dos arts. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3º, da Instrução
Normativa TCU 78/2018;
9.4.3. dê ciência do teor desta deliberação ao interessado e encaminhe comprovante da data de
ciência pelo interessado ao TCU no prazo de trinta dias, nos termos do art. 4º, § 3º, da Resolução TCU
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, caso o
recurso não seja provido.
9.5. determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de
Benefícios Sociais que monitore o cumprimento das determinações feitas.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5406-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues
(Relator) e Jorge Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

BENJAMIN ZYMLER
na Presidência

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Relator

1501
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral

GRUPO I – CLASSE V – Primeira Câmara
TC 035.251/2020-4
Natureza(s): Aposentadoria
Órgão/Entidade: Ministério Público Federal
Interessado: Marli Hofstatter (377.637.680-53)
Representação legal: não há
SUMÁRIO: APOSENTADORIA. CONCESSÃO INDEVIDA DA VANTAGEM DE
QUINTOS/DÉCIMOS, TRANSFORMADA EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE
IDENTIFICADA (VPNI). ILEGALIDADE. NEGATIVA DE REGISTRO. DETERMINAÇÕES.
RELATÓRIO
Adoto, como Relatório, a instrução da unidade técnica (peças 4-5), que contou com a anuência
do Ministério Público junto ao TCU (peça 6):
Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de MARLI HOFSTATTER no cargo de Técnico
do Ministério Público Federal 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 TCU 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 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 quintos/décimos, transformada em Vantagem
Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, pelo artigo 62-A da Lei 8.112/1990 que merece atenção
especial.
6.
A possibilidade de incorporação da vantagem denominada “quintos” foi instituída com
a Lei 6.732/1979.
7.
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.
8.
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.
9.
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.
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10.
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.
11.
Com o advento da Lei 8.112/1990, por meio do seu artigo 62, § 2º, introduziu novo
disciplinamento ao assunto.
12.
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.
13.
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”.
14.
Entretanto, essa vantagem foi extinta e restabelecida por diversas vezes, como
demonstra o breve histórico abaixo apresentado.
15.
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.
16.
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).
17.
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.
18.
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”.
19.
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
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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.
20.
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, admitindose, 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.
21.
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”.
22.
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 ultraatividade de incorporações em qualquer hipótese.
23.
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.
24.
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.
25.
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.
26.
Em recente julgamento, no supramencionado RE 638.115/CE, cujo resultado final foi
proclamado em 18/12/2019, o STF deu provimento a Embargos de Declaração, onde foi proferida a
seguinte decisão:
“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
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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”.
27.
Em razão disso, mesmo afrontando a tese da repercussão geral, o STF permitiu a
continuidade do pagamento dos quintos incorporados no período de 8/4/1998 a 4/9/2001. Todavia, no
que diz respeito às parcelas amparadas com base em decisão judicial não transitada em julgado ou
decisão administrativa, deverá ser promovida sua absorção por quaisquer reajustes futuros.
28.
No que diz respeito à vantagem de quintos, a despeito de haver incorporações após o
advento da Lei 9.624/1998, o que impediria a legalidade do ato nesse aspecto, o pagamento está
amparado pela decisão do STF supramencionada.
29.
A despeito de o TCU não está diretamente submetido ao que foi decidido pelo Poder
Judiciário, entende-se que deve ser respeitado as decisões do STF fixadas em regime de repercussão
geral, uma vez que este Tribunal pode se autovincular ao precedente adotado pela Corte Maior. A
respeito disso, trago aos autos trecho do voto do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer proferido no
âmbito do Acórdão 442/2020 – TCU – 2ª Câmara, com argumentos para que este Tribunal se alinhe a
essa decisão do STF supramencionada:
“31. Registro que o TCU, apesar de não estar diretamente submetido à processualística
delineada no ordenamento jurídico para o Poder Judiciário, deve respeitar as decisões do STF
fixadas em regime de repercussão geral, uma vez que esta Casa de Contas pode se autovincular ao
precedente adotado pela àquela Corte Maior.
32. Essa autovinculação reduz “incertezas” e “discricionariedades” no julgamento da matéria,
com as seguintes benesses que destaco, sem a pretensão de ser exaustivo: a) evita disparidade de
entendimentos acerca de um mesmo assunto; b) reduz o risco de litígios, haja vista a grande
possibilidade de os interessados impetrarem mandamus no STF, ante o assentamento da questão
naquele Pretório Excelso; c) elimina dúvida do jurisdicionado e notadamente dos órgãos e entidades
que administram recursos humanos e concedem aposentadoria, porquanto o tema receberia
tratamento uníssono tanto pelo Poder Judiciário quanto pelo TCU; d) acelera a capacidade de
resposta desta Corte de Contas em processos que tratam do assunto; e) faz deferência ao princípio da
isonomia e da proteção da confiança legítima, vertente subjetiva da segurança jurídica; f) observa o
art. 926 do CPC ao dispor que “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável,
íntegra e coerente”, de aplicação subsidiária aos processos de contas, por força do que dispõe o art.
298 do RI/TCU; g) evita revisão de ofício por parte desta Casa de Contas.
33. De ressaltar que o texto legal do art. 926 do CPC não pode ser interpretado de forma
reducionista, fechada e em descompasso com a coesão e a coerência no direito. A exegese
desaconselhável seria aquela em que esta Corte, por hipótese, deveria “manter a sua própria”
jurisprudência, a qualquer custo, “estável, íntegra e coerente”, sem observar o que decide uma Corte
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de vértice como o Supremo. Essa linha de raciocínio vai na contramão da estabilidade, da
integralidade e da coerência, objetivos definidos pelo legislador.
34. Ao revés, creio que a interpretação do dispositivo legal (art. 926 do CPC) deve privilegiar a
exegese que confere “unidade ao direito”, como algo imprescindível para coerência da ordem
jurídica, sem a qual não há segurança jurídica tampouco possibilidade de igualdade no e pelo direito.
35. Explica Luiz Guilherme Marinoni que a unidade do direito “reflete a coerência da ordem
jurídica, viabilizando a previsibilidade e o tratamento uniforme de casos similares.” (MARINONI,
Luiz Guilherme. A ética dos precedentes – justificativa do novo CPC, São Paulo: RT, 2016, 2ª ed., p.
105).
36. Quanto à coerência e à integridade no direito, Lenio Streck esclarece: “(...) haverá
coerência se os mesmos preceitos e princípios que foram aplicados nas decisões o forem para os casos
idênticos; mais do que isto, estará assegurada a integridade do direito a partir da força normativa da
Constituição. A coerência assegura a igualdade, isto é, que os diversos casos terão a igual
consideração por parte do Poder Judiciário. Isso somente pode ser alcançado através de um holismo
interpretativo, constituído a partir de uma circularidade hermenêutica. Já a integridade é duplamente
composta, conforme Dworkin: um princípio legislativo, que pede aos legisladores que tentem tornar o
conjunto de leis moralmente coerente, e um princípio jurisdicional, que demanda que a lei, tanto
quanto possível, seja vista como coerente nesse sentido. A integridade exige que os juízes construam
seus argumentos de forma integrada ao conjunto do direito, constituindo uma garantia contra
arbitrariedades interpretativas; coloca efetivos freios, através dessas comunidades de princípios, às
atitudes solipsistas-voluntaristas. A integridade é antitética ao voluntarismo, do ativismo e da
discricionariedade. Água e azeite.” (STRECK, Lenio. Novo CPC terá mecanismos para combater
decisionismos e arbitrariedades?, disponível em:).
37. Dessa forma, para cumprir os comandos da estabilidade, da integridade e da coerência,
consoante a previsão do CPC (art. 926), esta Corte de Contas deve observar as decisões da Suprema
Corte em Recurso Extraordinário com repercussão geral julgada, em deferência à “unidade ao
direito” e à segurança jurídica, mediante exercício de autovinculação, conforme mencionei acima”.
30.
Constata-se também que o Acórdão 501/2020 – TCU – 1ª Câmara (Ministro-Relator
Weder de Oliveira) foi no mesmo sentido de se alinhar à decisão do STF supramencionada.
31.
Assim, no caso concreto, por se tratar de decisão administrativa, entende-se deve ser
determinado ao Gestor de Pessoal que promova o destaque da(s) parcela(s) de quintos incorporada(s)
com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001 e transforme-a(s) em
“Parcela Compensatória” a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo
STF no RE 638.115/CE.
32.
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
33.
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 da concessão
da vantagem de quintos em razão do exercício de funções comissionadas após o advento da Lei
9.624/1998.
34.
Em razão do que foi decidido pelo STF no RE 638.115/CE, será proposta determinação
ao Gestor de Pessoal que promova o destaque da(s) parcela(s) de quintos incorporada(s) com amparo
em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001 e transforme-a(s) em “Parcela
Compensatória” a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
35.
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:
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a) considerar ilegal e negar o registro do ato constante do presente processo.
b) determinar, com fundamento no art. 4º, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, ao Ministério
Público Federal que:
b.1) promova, no prazo de 30 (trinta) dias, o destaque da(s) parcela(s) de quintos
incorporada(s) com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001 e
transforme-a(s) em “Parcela Compensatória” a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros,
consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE;
b.2) comunique a interessada do teor desta decisão, no prazo de 30 (trinta) dias;
b.3) no prazo de 30 (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 Marli Hofstatter no cargo de Técnico do
Ministério Público Federal.
Acolho, na íntegra, os pareces da Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) e do Ministério
Público, os quais adoto como razões de decidir.
Nos termos da instrução transcrita no relatório, o ato abrange parcelas referentes à incorporação
de quintos, cuja concessão utilizou tempo de funções comissionadas exercidos após o advento da Lei
9.624/1998, o que contrariava, em uníssono, a pacífica Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e
desta Corte de Contas.
De fato, desde a sessão ordinária de 19/3/2015, nos autos do RE 638.115, em tema de
repercussão geral (395), o STF considerava que ofendia “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, cessada a ultratividade das incorporações em qualquer hipótese”. Na ocasião, o STF,
modulando os efeitos da referida decisão, desobrigou a devolução dos valores recebidos de boa-fé
pelos servidores até a data do referido julgado.
Ocorre que, na sessão ordinária de 18/12/2019, em embargos de declaração, opostos por
representantes de servidores dos três poderes, o mesmo STF revisitou a matéria tratada e, embora
tenha reafirmado a ilegalidade dos pagamentos de quintos ora analisados, optou por determinar a
continuidade dos que tenham por fundamento decisão judicial transitada em julgado, modulando, mais
uma vez, os efeitos da decisão embargada, para manter, até a sua integral absorção por reajustes
futuros, o pagamento dos que continuavam recebendo o benefício, seja por força de decisão
administrativa, seja de decisão judicial, mesmo sem trânsito em julgado.
Desta forma, a recente decisão da Suprema Corte de dezembro de 2019, ainda que não vincule o
julgamento dos atos de pessoal a cargo do controle externo, altera, de forma decisiva e radical, com
repercussão geral, todo o entendimento deste Tribunal, em relação à ilegalidade do pagamento dos
quintos e às naturais consequências que se deviam extrair do ato irregular, autorizando a continuidade
do pagamento, mesmo em face de sua reconhecida ilegalidade.
Sendo assim, com ressalvas da minha posição pessoal, considerando a informação da Sefip de
que os quintos irregulares foram concedidos ao ex-servidor, por decisão administrativa, anuo à
proposta da unidade, no sentido de que seja determinado ao gestor de pessoal do órgão de origem que
promova, na folha de pagamento do servidor, o destaque dos valores correspondentes a quintos
incorporados com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001,
transformando-os em “Parcela Compensatória” a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros,
consoante decidido pelo STF no aludido RE 638.115/CE.
Ante o exposto, julgo ilegal o ato, negando-lhe registro.
Voto, pois, por que o Tribunal acolha a minuta de acórdão que submeto à deliberação deste
Colegiado.
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ACÓRDÃO Nº 5407/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 035.251/2020-4.
2. Grupo I – Classe de Assunto: V - Aposentadoria
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Marli Hofstatter (377.637.680-53).
4. Órgão/Entidade: Ministério Público Federal.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e
de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidora 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 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. determinar ao órgão de origem que adote as seguintes providências, sob pena de
responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa:
9.2.1. promova o destaque das parcelas de quintos incorporadas com amparo em funções
comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001, transformando-as em “Parcela Compensatória” a
ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE.
9.2.2. 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;
9.2.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal
documentos comprobatórios de que a interessada está ciente do julgamento deste Tribunal.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5407-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues
(Relator) e Jorge Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

BENJAMIN ZYMLER
na Presidência

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
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Subprocurador-Geral

GRUPO I – CLASSE V – Primeira Câmara
TC 035.266/2020-1
Natureza(s): Aposentadoria
Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região/ac e RO
Interessado: Wanda Nazare Alencar Barbosa (152.066.882-15)
Representação legal: não há
SUMÁRIO: APOSENTADORIA. CONCESSÃO INDEVIDA DA VANTAGEM DE
QUINTOS/DÉCIMOS, TRANSFORMADA EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE
IDENTIFICADA (VPNI). ILEGALIDADE. NEGATIVA DE REGISTRO. DETERMINAÇÕES.
RELATÓRIO
Adoto, como Relatório, a instrução da unidade técnica (peças 4-5), que contou com a anuência
do Ministério Público junto ao TCU (peça 6):
Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de WANDA NAZARE ALENCAR BARBOSA no
cargo de Analista Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª 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 TCU 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 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 quintos/décimos, transformada em Vantagem
Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, pelo artigo 62-A da Lei 8.112/1990 que merece atenção
especial.
6.
A possibilidade de incorporação da vantagem denominada “quintos” foi instituída com
a Lei 6.732/1979.
7.
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.
8.
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.
9.
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.
10.
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.
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11.
Com o advento da Lei 8.112/1990, por meio do seu artigo 62, § 2º, introduziu novo
disciplinamento ao assunto.
12.
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.
13.
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”.
14.
Entretanto, essa vantagem foi extinta e restabelecida por diversas vezes, como
demonstra o breve histórico abaixo apresentado.
15.
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.
16.
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).
17.
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.
18.
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”.
19.
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.
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20.
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, admitindose, 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.
21.
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”.
22.
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 ultraatividade de incorporações em qualquer hipótese.
23.
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.
24.
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.
25.
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.
26.
Em recente julgamento, no supramencionado RE 638.115/CE, cujo resultado final foi
proclamado em 18/12/2019, o STF deu provimento a Embargos de Declaração, onde foi proferida a
seguinte decisão:
“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
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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”.
27.
Em razão disso, mesmo afrontando a tese da repercussão geral, o STF permitiu a
continuidade do pagamento dos quintos incorporados no período de 8/4/1998 a 4/9/2001. Todavia, no
que diz respeito às parcelas amparadas com base em decisão judicial não transitada em julgado ou
decisão administrativa, deverá ser promovida sua absorção por quaisquer reajustes futuros.
28.
No que diz respeito à vantagem de quintos, a despeito de haver incorporações após o
advento da Lei 9.624/1998, o que impediria a legalidade do ato nesse aspecto, o pagamento está
amparado pela decisão do STF supramencionada.
29.
A despeito de o TCU não está diretamente submetido ao que foi decidido pelo Poder
Judiciário, entende-se que deve ser respeitado as decisões do STF fixadas em regime de repercussão
geral, uma vez que este Tribunal pode se autovincular ao precedente adotado pela Corte Maior. A
respeito disso, trago aos autos trecho do voto do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer proferido no
âmbito do Acórdão 442/2020 – TCU – 2ª Câmara, com argumentos para que este Tribunal se alinhe a
essa decisão do STF supramencionada:
“31. Registro que o TCU, apesar de não estar diretamente submetido à processualística
delineada no ordenamento jurídico para o Poder Judiciário, deve respeitar as decisões do STF
fixadas em regime de repercussão geral, uma vez que esta Casa de Contas pode se autovincular ao
precedente adotado pela àquela Corte Maior.
32. Essa autovinculação reduz “incertezas” e “discricionariedades” no julgamento da matéria,
com as seguintes benesses que destaco, sem a pretensão de ser exaustivo: a) evita disparidade de
entendimentos acerca de um mesmo assunto; b) reduz o risco de litígios, haja vista a grande
possibilidade de os interessados impetrarem mandamus no STF, ante o assentamento da questão
naquele Pretório Excelso; c) elimina dúvida do jurisdicionado e notadamente dos órgãos e entidades
que administram recursos humanos e concedem aposentadoria, porquanto o tema receberia
tratamento uníssono tanto pelo Poder Judiciário quanto pelo TCU; d) acelera a capacidade de
resposta desta Corte de Contas em processos que tratam do assunto; e) faz deferência ao princípio da
isonomia e da proteção da confiança legítima, vertente subjetiva da segurança jurídica; f) observa o
art. 926 do CPC ao dispor que “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável,
íntegra e coerente”, de aplicação subsidiária aos processos de contas, por força do que dispõe o art.
298 do RI/TCU; g) evita revisão de ofício por parte desta Casa de Contas.
33. De ressaltar que o texto legal do art. 926 do CPC não pode ser interpretado de forma
reducionista, fechada e em descompasso com a coesão e a coerência no direito. A exegese
desaconselhável seria aquela em que esta Corte, por hipótese, deveria “manter a sua própria”
jurisprudência, a qualquer custo, “estável, íntegra e coerente”, sem observar o que decide uma Corte
de vértice como o Supremo. Essa linha de raciocínio vai na contramão da estabilidade, da
integralidade e da coerência, objetivos definidos pelo legislador.
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34. Ao revés, creio que a interpretação do dispositivo legal (art. 926 do CPC) deve privilegiar a
exegese que confere “unidade ao direito”, como algo imprescindível para coerência da ordem
jurídica, sem a qual não há segurança jurídica tampouco possibilidade de igualdade no e pelo direito.
35. Explica Luiz Guilherme Marinoni que a unidade do direito “reflete a coerência da ordem
jurídica, viabilizando a previsibilidade e o tratamento uniforme de casos similares.” (MARINONI,
Luiz Guilherme. A ética dos precedentes – justificativa do novo CPC, São Paulo: RT, 2016, 2ª ed., p.
105).
36. Quanto à coerência e à integridade no direito, Lenio Streck esclarece: “(...) haverá
coerência se os mesmos preceitos e princípios que foram aplicados nas decisões o forem para os casos
idênticos; mais do que isto, estará assegurada a integridade do direito a partir da força normativa da
Constituição. A coerência assegura a igualdade, isto é, que os diversos casos terão a igual
consideração por parte do Poder Judiciário. Isso somente pode ser alcançado através de um holismo
interpretativo, constituído a partir de uma circularidade hermenêutica. Já a integridade é duplamente
composta, conforme Dworkin: um princípio legislativo, que pede aos legisladores que tentem tornar o
conjunto de leis moralmente coerente, e um princípio jurisdicional, que demanda que a lei, tanto
quanto possível, seja vista como coerente nesse sentido. A integridade exige que os juízes construam
seus argumentos de forma integrada ao conjunto do direito, constituindo uma garantia contra
arbitrariedades interpretativas; coloca efetivos freios, através dessas comunidades de princípios, às
atitudes solipsistas-voluntaristas. A integridade é antitética ao voluntarismo, do ativismo e da
discricionariedade. Água e azeite.” (STRECK, Lenio. Novo CPC terá mecanismos para combater
decisionismos e arbitrariedades?, disponível em:).
37. Dessa forma, para cumprir os comandos da estabilidade, da integridade e da coerência,
consoante a previsão do CPC (art. 926), esta Corte de Contas deve observar as decisões da Suprema
Corte em Recurso Extraordinário com repercussão geral julgada, em deferência à “unidade ao
direito” e à segurança jurídica, mediante exercício de autovinculação, conforme mencionei acima”.
30.
Constata-se também que o Acórdão 501/2020 – TCU – 1ª Câmara (Ministro-Relator
Weder de Oliveira) foi no mesmo sentido de se alinhar à decisão do STF supramencionada.
31.
Assim, no caso concreto, por se tratar de decisão administrativa, entende-se deve ser
determinado ao Gestor de Pessoal que promova o destaque da(s) parcela(s) de quintos incorporada(s)
com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001 e transforme-a(s) em
“Parcela Compensatória” a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo
STF no RE 638.115/CE.
32.
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
33.
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 da concessão
da vantagem de quintos em razão do exercício de funções comissionadas após o advento da Lei
9.624/1998.
34.
Em razão do que foi decidido pelo STF no RE 638.115/CE, será proposta determinação
ao Gestor de Pessoal que promova o destaque da(s) parcela(s) de quintos incorporada(s) com amparo
em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001 e transforme-a(s) em “Parcela
Compensatória” a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
35.
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) determinar, com fundamento no art. 4º, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, ao Tribunal
Regional do Trabalho da 14ª Região que:
b.1) promova, no prazo de 30 (trinta) dias, o destaque da(s) parcela(s) de quintos
incorporada(s) com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001 e
transforme-a(s) em “Parcela Compensatória” a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros,
consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE;
b.2) comunique a interessada do teor desta decisão, no prazo de 30 (trinta) dias;
b.3) no prazo de 30 (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 Wanda Nazaré Alencar Barbosa no cargo de
Analista Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.
Acolho, na íntegra, os pareces da Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) e do Ministério
Público, os quais adoto como razões de decidir.
Nos termos da instrução transcrita no relatório, o ato abrange parcelas referentes à incorporação
de quintos, cuja concessão utilizou tempo de funções comissionadas exercidos após o advento da Lei
9.624/1998, o que contrariava, em uníssono, a pacífica Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e
desta Corte de Contas.
De fato, desde a sessão ordinária de 19/3/2015, nos autos do RE 638.115, em tema de
repercussão geral (395), o STF considerava que ofendia “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, cessada a ultratividade das incorporações em qualquer hipótese”. Na ocasião, o STF,
modulando os efeitos da referida decisão, desobrigou a devolução dos valores recebidos de boa-fé
pelos servidores até a data do referido julgado.
Ocorre que, na sessão ordinária de 18/12/2019, em embargos de declaração, opostos por
representantes de servidores dos três poderes, o mesmo STF revisitou a matéria tratada e, embora
tenha reafirmado a ilegalidade dos pagamentos de quintos ora analisados, optou por determinar a
continuidade dos que tenham por fundamento decisão judicial transitada em julgado, modulando, mais
uma vez, os efeitos da decisão embargada, para manter, até a sua integral absorção por reajustes
futuros, o pagamento dos que continuavam recebendo o benefício, seja por força de decisão
administrativa, seja de decisão judicial, mesmo sem trânsito em julgado.
Desta forma, a recente decisão da Suprema Corte de dezembro de 2019, ainda que não vincule o
julgamento dos atos de pessoal a cargo do controle externo, altera, de forma decisiva e radical, com
repercussão geral, todo o entendimento deste Tribunal, em relação à ilegalidade do pagamento dos
quintos e às naturais consequências que se deviam extrair do ato irregular, autorizando a continuidade
do pagamento, mesmo em face de sua reconhecida ilegalidade.
Sendo assim, com ressalvas da minha posição pessoal, considerando a informação da Sefip de
que os quintos irregulares foram concedidos ao ex-servidor, por decisão administrativa, anuo à
proposta da unidade, no sentido de que seja determinado ao gestor de pessoal do órgão de origem que
promova, na folha de pagamento do servidor, o destaque dos valores correspondentes a quintos
incorporados com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001,
transformando-os em “Parcela Compensatória” a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros,
consoante decidido pelo STF no aludido RE 638.115/CE.
Ante o exposto, julgo ilegal o ato, negando-lhe registro.
Voto, pois, por que o Tribunal acolha a minuta de acórdão que submeto à deliberação deste
Colegiado.
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ACÓRDÃO Nº 5408/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 035.266/2020-1.
2. Grupo I – Classe de Assunto: V - Aposentadoria
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Wanda Nazare Alencar Barbosa (152.066.882-15).
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região/ac e RO.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e
de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidora do
Tribunal Regional do Trabalho da 14ª 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. determinar ao órgão de origem que adote as seguintes providências, sob pena de
responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa:
9.2.1. promova o destaque das parcelas de quintos incorporadas com amparo em funções
comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001, transformando-as em “Parcela Compensatória” a
ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE.
9.2.2. 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;
9.2.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal
documentos comprobatórios de que a interessada está ciente do julgamento deste Tribunal.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5408-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues
(Relator) e Jorge Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

BENJAMIN ZYMLER
na Presidência

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral
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GRUPO I – CLASSE V – Primeira Câmara
TC 037.071/2020-3
Natureza(s): Aposentadoria
Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
Interessado: Luciano Rodrigues de Oliveira (393.158.949-87)
Representação legal: não há
SUMÁRIO: APOSENTADORIA. INCLUSÃO, NOS PROVENTOS, DA VANTAGEM
“OPÇÃO” E CONCESSÃO DE “QUINTOS” EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO.
NEGATIVA DE REGISTRO. DETERMINAÇÕES.
RELATÓRIO
Adoto, como Relatório, a instrução da unidade técnica (peças 5-6), que contou com a anuência
do Ministério Público junto ao TCU (peça 8):
Trata-se de ato de aposentadoria de LUCIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA no cargo de
Técnico Judiciário do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina 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 TCU 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 as informações do ato inicial, 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 no ato de alteração a concessão da vantagem de opção que trata o art. 2º
da Lei 8.911/1994 e, em ambos os atos, a vantagem de quintos/décimos, transformada em Vantagem
Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, pelo artigo 62-A da Lei 8.112/1990 que merecem atenção
especial.
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 (MinistroRevisor 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
589/2005 – 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)
....................
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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
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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-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
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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, assim como pela falta de incidência de
contribuição previdenciária na 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.
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§ 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, 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, admitindose, 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”.
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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 ultraatividade 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.
Em recente julgamento, no supramencionado RE 638.115/CE, cujo resultado final foi
proclamado em 18/12/2019, o STF deu provimento a Embargos de Declaração, onde foi proferida a
seguinte decisão:
“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”.
52.
Em razão disso, mesmo afrontando a tese da repercussão geral, o STF permitiu a
continuidade do pagamento dos quintos incorporados no período de 8/4/1998 a 4/9/2001. Todavia, no
que diz respeito às parcelas amparadas com base em decisão judicial não transitada em julgado ou
decisão administrativa, deverá ser promovida sua absorção por quaisquer reajustes futuros.
53.
Passa-se, a partir desse momento, à análise do ato em destaque:
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53.1
No que diz respeito à vantagem de quintos, a despeito de haver incorporações após o
advento da Lei 9.624/1998, o que impediria a legalidade do ato nesse aspecto, o pagamento está
amparado pela decisão do STF supramencionada.
53.2
A despeito de o TCU não está diretamente submetido ao que foi decidido pelo Poder
Judiciário, entende-se que deve ser respeitado as decisões do STF fixadas em regime de repercussão
geral, uma vez que este Tribunal pode se autovincular ao precedente adotado pela Corte Maior. A
respeito disso, trago aos autos trecho do voto do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer proferido no
âmbito do Acórdão 442/2020 – TCU – 2ª Câmara, com argumentos para que este Tribunal se alinhe a
essa decisão do STF supramencionada:
“31. Registro que o TCU, apesar de não estar diretamente submetido à processualística
delineada no ordenamento jurídico para o Poder Judiciário, deve respeitar as decisões do STF
fixadas em regime de repercussão geral, uma vez que esta Casa de Contas pode se autovincular ao
precedente adotado pela àquela Corte Maior.
32. Essa autovinculação reduz “incertezas” e “discricionariedades” no julgamento da matéria,
com as seguintes benesses que destaco, sem a pretensão de ser exaustivo: a) evita disparidade de
entendimentos acerca de um mesmo assunto; b) reduz o risco de litígios, haja vista a grande
possibilidade de os interessados impetrarem mandamus no STF, ante o assentamento da questão
naquele Pretório Excelso; c) elimina dúvida do jurisdicionado e notadamente dos órgãos e entidades
que administram recursos humanos e concedem aposentadoria, porquanto o tema receberia
tratamento uníssono tanto pelo Poder Judiciário quanto pelo TCU; d) acelera a capacidade de
resposta desta Corte de Contas em processos que tratam do assunto; e) faz deferência ao princípio da
isonomia e da proteção da confiança legítima, vertente subjetiva da segurança jurídica; f) observa o
art. 926 do CPC ao dispor que “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável,
íntegra e coerente”, de aplicação subsidiária aos processos de contas, por força do que dispõe o art.
298 do RI/TCU; g) evita revisão de ofício por parte desta Casa de Contas.
33. De ressaltar que o texto legal do art. 926 do CPC não pode ser interpretado de forma
reducionista, fechada e em descompasso com a coesão e a coerência no direito. A exegese
desaconselhável seria aquela em que esta Corte, por hipótese, deveria “manter a sua própria”
jurisprudência, a qualquer custo, “estável, íntegra e coerente”, sem observar o que decide uma Corte
de vértice como o Supremo. Essa linha de raciocínio vai na contramão da estabilidade, da
integralidade e da coerência, objetivos definidos pelo legislador.
34. Ao revés, creio que a interpretação do dispositivo legal (art. 926 do CPC) deve privilegiar a
exegese que confere “unidade ao direito”, como algo imprescindível para coerência da ordem
jurídica, sem a qual não há segurança jurídica tampouco possibilidade de igualdade no e pelo direito.
35. Explica Luiz Guilherme Marinoni que a unidade do direito “reflete a coerência da ordem
jurídica, viabilizando a previsibilidade e o tratamento uniforme de casos similares.” (MARINONI,
Luiz Guilherme. A ética dos precedentes – justificativa do novo CPC, São Paulo: RT, 2016, 2ª ed., p.
105).
36. Quanto à coerência e à integridade no direito, Lenio Streck esclarece: “(...) haverá
coerência se os mesmos preceitos e princípios que foram aplicados nas decisões o forem para os casos
idênticos; mais do que isto, estará assegurada a integridade do direito a partir da força normativa da
Constituição. A coerência assegura a igualdade, isto é, que os diversos casos terão a igual
consideração por parte do Poder Judiciário. Isso somente pode ser alcançado através de um holismo
interpretativo, constituído a partir de uma circularidade hermenêutica. Já a integridade é duplamente
composta, conforme Dworkin: um princípio legislativo, que pede aos legisladores que tentem tornar o
conjunto de leis moralmente coerente, e um princípio jurisdicional, que demanda que a lei, tanto
quanto possível, seja vista como coerente nesse sentido. A integridade exige que os juízes construam
seus argumentos de forma integrada ao conjunto do direito, constituindo uma garantia contra
arbitrariedades interpretativas; coloca efetivos freios, através dessas comunidades de princípios, às
atitudes solipsistas-voluntaristas. A integridade é antitética ao voluntarismo, do ativismo e da
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discricionariedade. Água e azeite.” (STRECK, Lenio. Novo CPC terá mecanismos para combater
decisionismos e arbitrariedades?, disponível em:).
37. Dessa forma, para cumprir os comandos da estabilidade, da integridade e da coerência,
consoante a previsão do CPC (art. 926), esta Corte de Contas deve observar as decisões da Suprema
Corte em Recurso Extraordinário com repercussão geral julgada, em deferência à “unidade ao
direito” e à segurança jurídica, mediante exercício de autovinculação, conforme mencionei acima”.
53.3.
Constata-se também que o Acórdão 501/2020 – TCU – 1ª Câmara (Ministro-Relator
Weder de Oliveira) foi no mesmo sentido de se alinhar à decisão do STF supramencionada.
53.4.
Assim, no caso concreto, por se tratar de decisão administrativa, entende-se deve ser
determinado ao Gestor de Pessoal que promova o destaque da(s) parcela(s) de quintos incorporada(s)
com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001 e transforme-a(s) em
“Parcela Compensatória” a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo
STF no RE 638.115/CE.
53.5.
Sobre a vantagem de “opção”, entende-se que sua concessão foi indevida, visto que
proporcionou acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação a última remuneração, assim
como em virtude de não haver incidência de contribuição previdenciária na atividade, resultando em
descumprimento do disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela
Emenda Constitucional 20/1998.
53.6.
Consoante consta no ato de alteração (número 59827/02019), a vantagem de opção foi
concedida em face de decisão judicial transitada em julgado, nos autos do processo 500422882.2018.4.04.7200/SC, que tramitou na 5ª Vara Federal de Florianópolis.
53.7.
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.
53.8.
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.
53.9.
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.
53.10. 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
opção incorporada com amparo em decisão judicial.
54.
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
55.
A abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito fundamentam
convicção de que:
a) o ato de alteração de aposentadoria deve ser apreciado pela ilegalidade em virtude da
concessão da vantagem de opção que trata o art. 2º da Lei 8.911/1994, o que proporcionou um
acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação a última remuneração da atividade, assim
como em virtude de não haver incidência de contribuição previdenciária na 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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b) os atos inicial e alteração de aposentadoria devem ser apreciados pela ilegalidade em
virtude da concessão da vantagem de quintos em razão do exercício de funções comissionadas após o
advento da Lei 9.624/1998.
56.
Em razão do que foi decidido pelo STF no RE 638.115/CE, será proposta determinação
ao Gestor de Pessoal que promova o destaque da(s) parcela(s) de quintos incorporada(s) com amparo
em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001 e transforme-a(s) em “Parcela
Compensatória” a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros.
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 ilegais e negar os registros dos atos constantes do presente processo.
b) determinar, com fundamento no art. 4º, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, ao Tribunal
Regional Eleitoral de Santa Catarina que:
b.1) promova, no prazo de 30 (trinta) dias, o destaque da(s) parcela(s) de quintos
incorporada(s) com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001 e
transforme-a(s) em “Parcela Compensatória” a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros,
consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE;
b.3) comunique o interessado do teor desta decisão, no prazo de 30 (trinta) dias;
b.3) no prazo de 30 (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 aposentadoria de Luciano Rodrigues de Oliveira no cargo de Técnico
Judiciário do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina.
Acolho, na íntegra, os pareces da Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) e do Ministério
Público, os quais adoto como razões de decidir.
O ato em exame apresenta o pagamento irregular da vantagem denominada “opção”, o que
proporciona sensível acréscimo aos proventos de aposentadoria em relação à última remuneração
contributiva do servidor em atividade, resultando em ostensivo descumprimento ao 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.
Nos termos da instrução transcrita no relatório, o ato abrange parcelas referentes à incorporação
de quintos, cuja concessão utilizou tempo de funções comissionadas exercidos após o advento da Lei
9.624/1998, o que contrariava, em uníssono, a pacífica Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e
desta Corte de Contas.
De fato, desde a sessão ordinária de 19/3/2015, nos autos do RE 638115, em tema de repercussão
geral (395), o STF considerava que ofendia “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,
cessada a ultratividade das incorporações em qualquer hipótese”. Na ocasião, o STF, modulando os
efeitos da referida decisão, desobrigou a devolução dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores
até a data do referido julgado.
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Ocorre que, na sessão ordinária de 18/12/2019, em embargos de declaração, opostos por
representantes de servidores dos três poderes, o mesmo STF revisitou a matéria tratada e, embora
tenha reafirmado a ilegalidade dos pagamentos de quintos ora analisados, optou por determinar a
continuidade dos que tenham por fundamento decisão judicial transitada em julgado, modulando, mais
uma vez, os efeitos da decisão embargada, para manter, até a sua integral absorção por reajustes
futuros, o pagamento dos que continuavam recebendo o benefício, seja por força de decisão
administrativa, seja de decisão judicial, mesmo sem trânsito em julgado.
Desta forma, a recente decisão da Suprema Corte de dezembro de 2019, ainda que não vincule o
julgamento dos atos de pessoal a cargo do controle externo, altera, de forma decisiva e radical, com
repercussão geral, todo o entendimento deste Tribunal, em relação à ilegalidade do pagamento dos
quintos e às naturais consequências que se deviam extrair do ato irregular, autorizando a continuidade
do pagamento, mesmo em face de sua reconhecida ilegalidade.
Sendo assim, com ressalvas da minha posição pessoal, considerando a informação da Sefip de
que os quintos irregulares foram concedidos ao ex-servidor, por decisão administrativa, anuo à
proposta da unidade, no sentido de que seja determinado ao gestor de pessoal do órgão de origem que
promova, na folha de pagamento do servidor, o destaque dos valores correspondentes a quintos
incorporados com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001,
transformando-os em “Parcela Compensatória” a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros,
consoante decidido pelo STF no aludido RE 638.115/CE.
Ante o exposto, julgo ilegal o ato, negando-lhe registro.
Voto, pois, por que o Tribunal acolha a minuta de acórdão que submeto à deliberação deste
Colegiado.
ACÓRDÃO Nº 5409/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 037.071/2020-3.
2. Grupo I – Classe de Assunto: V - Aposentadoria
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessado: Luciano Rodrigues de Oliveira (393.158.949-87).
4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e
de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidor do Tribunal
Regional Eleitoral de Santa Catarina.
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;
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9.3.2. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado;
9.3.3. promova o destaque das parcelas de quintos incorporadas com amparo em funções
comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001, transformando-as em “Parcela Compensatória” a
ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE;
9.3.4. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de trinta
dias, após corrigidas as falhas que ensejaram a ilegalidade do ato.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5409-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues
(Relator) e Jorge Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.
(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

BENJAMIN ZYMLER
na Presidência

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral

GRUPO I – CLASSE I – Primeira Câmara
TC 039.332/2019-5
Natureza: Pedido de Reexame em Aposentadoria.
Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP
Interessado: Marystela Ribeiro de Carvalho (047.496.558-99)
Representação legal: não há
SUMÁRIO: APOSENTADORIA. VANTAGEM DENOMINADA “OPÇÃO”. PROVENTOS
SUPERIORES À REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO
CONTIDA NA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. PAGAMENTO DE INCORPORAÇÃO DE
VANTAGEM “QUINTOS” REFERENTE AO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO
PERÍODO ENTRE 8/4/1998 E 4/9/2001. ILEGALIDADE E NEGATIVA DE REGISTRO.
DETERMINAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DO PAGAMENTO DE FUNÇÃO INCORPORADA À
MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO EXARADA PELO STF NO JULGAMENTO DO RE
638.115/CE. PEDIDO DE REEXAME. CONHECIMENTO. ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA
ALTERAR A DELIBERAÇÃO RECORRIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. CIÊNCIA.
RELATÓRIO
Adoto, como relatório, instrução elaborada pela Secretaria de Recursos, cuja proposta foi
endossada pelo Ministério Público junto ao TCU:
INTRODUÇÃO
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1.
Trata-se de pedido de reexame (peça 15) interposto pela Sra. Marystela Ribeiro de
Carvalho, ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP (TRT-2), contra o Acórdão
9033/2020 – TCU – 1ª Câmara (Peça 8), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor MinistroSubstituto Weder de Oliveira.
3.2. A deliberação recorrida apresenta o seguinte teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos estes autos de concessão de aposentadoria à Sra. Marystela
Ribeiro de Carvalho pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP (TRT-2).
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. Marystela Ribeiro de Carvalho (20787804-042016-000032-8, peça 3), recusando-lhe o registro, nos termos do § 1º do art. 260 do RI/TCU;
9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boa-fé pela
interessada, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal;
9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP que:
9.3.1. em razão da incorporação indevida da vantagem denominada “opção”, suspenda todo e
qualquer pagamento concernente ao ato impugnado, adequando a parcela referente à incorporação de
quintos da interessada, conforme modulado pelo STF no âmbito do RE 638.115, 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.

HISTÓRICO
O ato de aposentadoria da recorrente foi julgado ilegal, em virtude de constar a
incorporação da parcela vulgarmente conhecida como “opção” (vide ato de peça 2).
4.1. Sobre o instituto da “opção”, o Excelentíssimo Senhor Ministro Benjamin Zymler, por
ocasião da apreciação do TC 027.914/2013-5 (Acórdão 2.988/2018–TCU–Plenário, Sessão de
12/12/2018), elaborou em seu voto revisor, cujas razões foram integralmente acolhidas pela relatora,
ministra Ana Arraes, didático e esclarecedor histórico, o qual será apresentado abaixo, com alguns
ajustes de forma, supressões e adições.
Da vantagem “opção”
4.2. Em síntese, a vantagem conhecida como “opção” constituía uma fração variável,
conforme definido em lei, da remuneração do cargo em comissão/função de confiança.
2.3. Era um direito conferido ao servidor ocupante de cargo efetivo, que assumia cargo em
comissão ou função de confiança, de continuar a ser remunerado com base em seu cargo efetivo, mas
com acréscimo decorrente do exercício do novo cargo/função.
2.4. A vantagem tinha por objetivo conferir estímulo financeiro para que o servidor efetivo
ocupasse cargo em comissão cuja remuneração fosse inferior à do cargo efetivo.
2.5. Aparentemente, o primeiro normativo que tratou da matéria foi a Lei 4.345/1964, que
assim dispôs (grifei):
4.

Art. 1º As tabelas de vencimentos dos cargos efetivos e em comissão, referidas no art.1º da Lei nº 4.242,
de 17 de julho de 1963, ficam substituídas pelas seguintes:
.................................................................................................................................................
§ 2º Ao funcionário nomeado para o exercício de cargo em comissão é facultado optar pelo vencimento
do símbolo, previsto na tabela b constante dêste artigo, ou pela percepção do vencimento e demais vantagens
de seu cargo efetivo acrescido de gratificação fixa, correspondente a 20% (vinte por cento) do valor do símbolo
do cargo em comissão respectivo.
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2.6. Igual disciplina foi mantida pelo Decreto-Lei 1.445/1976 (que tratava da remuneração dos
servidores civis do Poder Executivo, dentre outros). Segundo o art. 3º, a vantagem correspondia a
20% do vencimento do Grupo Direção e Assessoramento Superiores (DAS).
2.7. A legislação foi sendo alterada ao longo do tempo, de modo que não só o percentual foi
alterado como também foram acrescidas outras vantagens/gratificações ao “optante” pela
remuneração do cargo efetivo.
2.8. O Decreto-Lei 2.270/1985, por exemplo, permitiu a inclusão da vantagem “representação
mensal” no cálculo da vantagem “opção”. O Decreto-Lei 2.365/1987 (art. 10) elevou o percentual
para 50% e a Lei 7.706/1988 (art. 4º), para 55%.
2.9. A Lei 8.538/1992 alterou a composição da parcela “opção”, que foi acrescida de 55% da
gratificação GADF (Gratificação de Atividade por Desempenho de Função), criada pela Lei
Delegada 13/1992.
2.10. Assim, quando da edição da Lei 8.538/1992, a “opção” passou a ser: 55% do vencimento
do DAS + 55% da GADF + representação mensal.
2.11. A Lei 8.911/1994 disciplinou o cálculo da opção para os servidores do Poder Executivo,
além de tratar do instituto da incorporação de “quintos”, previsto no art. 62 da Lei 8.112/1990. À
guisa de clareza, transcrevo o citado dispositivo:
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.”

2.12. A remuneração dos cargos em comissão prevista na Lei 8.911/1994 e que servia de base
de cálculo para a vantagem “opção” continuou a ser composta de vencimento básico, GADF e
representação mensal.
2.13. As alterações no cálculo da vantagem “opção” continuaram ao longo do tempo. Cito, por
exemplo, a Lei 9.030/1995, que estabeleceu que a vantagem equivaleria a 25% da remuneração total
do cargo ou função, para os DAS 4 a 6 (art. 2º), que passou a ser paga em rubrica única (sem GADF
ou representação mensal). Também previu o pagamento de uma parcela variável, equivalente à
diferença entre a remuneração efetiva e a remuneração do cargo em comissão.
2.14. Já a Lei 11.526/2007, alterada pela Lei 12.094/2009, fixou a “opção” como 60% da
remuneração do cargo em comissão.
2.15. No âmbito do Poder Judiciário, a Lei 9.421/1996 estabeleceu que a “opção” equivaleria a
70% do vencimento básico da função de confiança.
2.16. Importante registrar que algumas funções – geralmente as de menor valor e ocupadas
exclusivamente pelos servidores efetivos – são pagas em valor integral, juntamente com a
remuneração do cargo efetivo.
2.17. São as chamadas funções gratificadas ou funções de representação (vide parágrafo único
do art. 2º da Lei 8.911/1994). Diversamente dos cargos em comissão, que exigem o afastamento do
servidor de seu cargo efetivo, as funções gratificadas não constituem cargo à parte. São apenas
gratificações pagas aos servidores efetivos em razão da assunção de maiores responsabilidades.
2.18. Nesses casos, o servidor não recebe a “opção” – já que não tem entre o que optar –, mas,
sim, o valor da função gratificada, juntamente com a remuneração de seu cargo efetivo.
2.19. As vantagens decorrentes do exercício de cargo em comissão/função de confiança e
função gratificada são de natureza pro labore faciendo, assim como adicionais pagos em razão das
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condições específicas de trabalho (insalubridade, trabalho noturno etc.). Ou seja, são de natureza
transitória, uma vez que o servidor somente a elas faz jus quando no exercício do cargo ou função.
2.20. Uma vez que a aposentadoria ocorre no cargo efetivo e os proventos guardam relação
com esse cargo, não há como imaginar que vantagens associadas ao cargo em comissão possam
compor os proventos de aposentadoria, salvo autorização legal. Isso em virtude do princípio da
legalidade. De fato, não se pode relegar ao oblívio a lição de Hely Lopes Meirelles:
Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular
é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei
para o particular significa “pode fazer assim”; para o administrador público significa “deve fazer assim” (in
Direito Administrativo Brasileiro, 33ª ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2007, p. 87-88).

2.21 A Lei 8.112/1990 disciplinou a matéria nos seguintes termos:
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 (grifos acrescidos).

2.22. É sobremodo importante ressaltar que o direito de opção, que consta no § 2º supra, diz
respeito à opção entre as vantagens dos quintos, da prevista no art. 193 e do art. 192 – e não à
parcela vulgarmente chamada de “opção”.
2.23. A composição dos proventos deferidos ao servidor que optava por se aposentar na forma
do caput dependia do tipo de cargo ou função ocupada.
2.24. Se ex-ocupante de cargo em comissão, os proventos equivaleriam à remuneração desse
cargo. Se ocupante de função gratificada, que é vinculada ao exercício de cargo efetivo, os proventos
do servidor seriam compostos pela remuneração do cargo efetivo acrescida da gratificação de função.
Isso porque, no último caso, não se trata de um cargo autônomo, com estrutura remuneratória
própria, mas de uma mera gratificação paga ao servidor efetivo.
2.25. Veja-se que esse dispositivo legal não mencionava expressamente a possibilidade de
deferir ao inativo, que preencheu seus requisitos, a parcela da retribuição dos cargos em
comissão/função de confiança, conhecida como “opção”, nada obstante ressalve, em seu §2º, o
“direito de opção”.
2.26. O § 2º do art. 193 da Lei 8.112/1990 apenas autorizava que o servidor optasse por se
aposentar na forma do caput ou carreasse para os proventos de aposentadoria (calculados com base
na remuneração do cargo efetivo) as vantagens previstas nos arts. 62 e 192 da Lei 8.112/1990.
2.27. Nessa ordem de ideias, poder-se-ia argumentar que não existe amparo legal para o
pagamento da “opção” para os inativos, uma vez que a Lei 8.112/1990 não menciona expressamente
essa possibilidade.
2.28. Contudo, seria também possível extrair diretamente do caput, mediante interpretação
extensiva, a autorização para o pagamento da parcela “opção” ao inativo. Se o dispositivo conferia
ao ex-ocupante de cargo em comissão o direito de ter seus proventos calculados com base na
remuneração desse cargo, não seria desarrazoado conferir a esse servidor o direito de acrescer a seus
proventos de cargo efetivo a parcela “opção”. Desse modo, estar-se-ia conferindo ao ex-ocupante do
cargo em comissão tratamento semelhante ao do servidor investido em função gratificada.
2.29. Isso porque, em muitos casos, a remuneração do cargo em comissão era inferior à do
cargo efetivo. Consequentemente, muitos desses servidores não se beneficiariam do art. 193 da Lei
8.112/1990, ao contrário daqueles que ocuparam função gratificada.
2.30. Todavia, essa interpretação não se coaduna com o pagamento de “quintos”, dada a
vedação contida no § 2º do art. 193 da Lei 8.112/1990.
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2.31. A razão da vedação de acumulação das vantagens era claramente evitar o bis in idem nos
proventos de inatividade, haja vista que a finalidade do pagamento das vantagens era uma só:
assegurar estabilidade financeira na inatividade ao servidor que assumiu maiores responsabilidades
quando na atividade.
2.32. Não invalida esse raciocínio o fato de que era possível pagar, na atividade, a vantagem
dos “quintos” cumulativamente com a gratificação de função ou com a “opção”. Isso é uma distorção
do instituto dos “quintos”, pois, em vez de assegurar a estabilidade financeira àquele que se afastasse
do cargo ou função, acabava por elevar a remuneração do cargo efetivo ainda quando no exercício
do cargo em comissão ou função. Entretanto, isso era prevista em lei, o que não ocorre no caso da
inatividade.
2.33. Quando o servidor é necessariamente remunerado com base no cargo efetivo e recebe
uma gratificação fixada em lei, deve-se observar a vedação de pagamento cumulativo da gratificação
de função com as vantagens previstas nos arts. 62 (“quintos”/”décimos”) e 192 da Lei 8.112/1990.
Nesse sentido, cito, dentre inúmeros outros, a Decisão 47/2001-Plenário (rel. Ministro Benjamin
Zymler) e os Acórdãos 645/2003-Plenário (rel. Ministro Walton Alencar Rodrigues) e 814/2005-1ª
Câmara (relator Ministro Marcos Vilaça), proferido em processo de inspeção.
2.34. Apesar de não haver expressa previsão legal, a jurisprudência de mais de trinta anos vem
aceitando a inclusão da parcela “opção” (pagamento de uma fração da remuneração do cargo em
comissão ao servidor que opta pela remuneração do cargo efetivo) nos proventos do inativo que
implementou os requisitos do art.180 da Lei 1.711/1952 ou do art. 193 da Lei 8.112/1990. Nada
obstante, não é possível o pagamento da parcela “opção” – quando prevista em lei – com a
vantagem dos “quintos”, ex vi do disposto no § 2º do art. 193 da Lei 8.112/1990.
2.35. Mas não é só: a EC 20/1998 impõe que os proventos da inatividade sejam calculados com
base na remuneração do cargo efetivo e que não a superem no momento da concessão da
aposentadoria. Assim, todos os servidores que não implementaram as condições para a aposentação
até 15/12/1998 (véspera da vigência da EC 20/1998) não fazem jus à percepção de FC ou da parcela
“opção” (se existente na estrutura remuneratória) nos proventos de aposentadoria.
2.37. Ademais, a aposentadoria deve observar as regras vigentes no momento da
implementação de todos os requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário, motivo
pelo qual não é possível entender que o servidor tenha algum direito adquirido a determinada
vantagem paga na aposentadoria até que lhe seja assegurado o próprio direito à inativação.
2.38. Portanto, sob o ponto de vista legal, o cumprimento das exigências do art. 193 da Lei
8.112/1990, por si só, é irrelevante e não produz consequências jurídicas caso não tenham sido
atendidos os requisitos para a constituição da situação jurídica na qual a vantagem é devida: a
aposentadoria.
2.39. É nesse sentido o disposto no art. 7º da Lei 9.624/1998 (grifos acrescidos):
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 (grifos acrescidos).

2.40. Assim, os servidores que não se encontravam em condições de se aposentar quando da
revogação do art. 193 do Regime Jurídico Único (até 18/1/1995) não podem se beneficiar dessa
vantagem.
2.41. De mais a mais, a jurisprudência apregoa que 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” (Acórdão 5.919/2019-1ª Câmara, de relatoria do
ministro Benjamin Zymler, entre outros).
Dos fundamentos para o julgamento pela ilegalidade da presente aposentadoria
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2.42. Pois bem. Analisando-se o ato de aposentadoria da recorrente (peça 3), podem-se extrair
as seguintes informações: a recorrente conta com 32 anos e 25 dias de tempo de serviço, sendo que a
vigência do ato é a partir de 11/2/2016, com fundamento na EC 47/2005. Assim, só veio a adquirir o
direito à aposentação após a vigência da EC 20/1998.
2.43. Destarte, a presente concessão é ilegal porque:
a) houve violação à regra constitucional, introduzida pela Emenda Constitucional
20/1998, que limita o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo;
b) a jurisprudência apregoa que 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.
ADMISSIBILIDADE
3.
Reitera-se o exame de admissibilidade realizado pelo Sar/Serur (peça 16), que opinou pelo
conhecimento do recurso, nos termos do artigo 48 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 285 e 286,
parágrafo único, do RI/TCU, suspendendo-se os efeitos dos itens 9.1, 9.3, 9.3.1 e 9.3.3 do Acórdão
9.033/2020-TCU-1ª Câmara, em relação à recorrente. O Excelentíssimo Senhor Ministro Walton
Alencar Rodrigues, mediante despacho de peça 18, concordou com esta unidade técnica.
EXAME DE MÉRITO
31.
Delimitação
Constitui objeto do presente recurso definir se:
tt) houve ofensa à EC 20/1998;
uu) houve a incidência da contribuição previdenciária sobre a opção até 28/1/1999;
vv) houve violação aos princípios da segurança jurídica e da isonomia;
ww) houve violação ao direito adquirido;
xx) deve ser feita a modulação dos efeitos do acórdão recorrido.
32. Da ofensa à EC 20/1998
32.1. Aduz-se que não teria havido violação à EC 20/1998, com base nos seguintes argumentos:
5.2. Nos termos da legislação em vigor (Lei n° 8.852/1994, art. 1°, inciso III), integra a
remuneração do servidor ocupante de cargo efetivo a retribuição pelo exercício de função de direção,
chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de natureza especial, prevista no art.
62 da Lei 8.112/1990.
5.3. Portanto, o pagamento na aposentadoria da parcela denominada "opção" aos servidores
públicos que tenham satisfeito, até a data de 18 de janeiro de 1995, os pressupostos temporais
estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/1990, não viola o § 2° do art. 40 da Constituição Federal, com
a redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998, porque a retribuição pelo exercício de função
de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de natureza especial,
prevista no art. 62 da Lei 8.112/1990, integra a remuneração do servidor ocupante de cargo efetivo,
nos termos do inciso III do art. 1° da Lei 8.852/1994.
Análise:
5.4. O art. 41 da Lei 8.112/1990 assim dispõe:
Art. 41. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias
permanentes estabelecidas em lei.
5.5. Ora, as vantagens decorrentes do exercício de cargo em comissão/função de confiança e

função gratificada são de natureza pro labore faciendo. É dizer: são de natureza transitória, uma vez
que o servidor somente a elas faz jus quando no exercício do cargo ou função.
5.6. Posta assim a questão, é de se inferir que, diferentemente do alegado pela recorrente, não
integra a remuneração dos servidores público federais a parcela vulgarmente chamada de “opção”,
por ter natureza transitória, e não permanente.
5.7. No que tange à definição de remuneração prevista na Lei 8.852/1994, é de se observar que
se aplica, tão somente, ao regramento da referida norma, conforme se pode depreender do disposto
em seu art. 1º:
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Art. 1º Para os efeitos desta Lei, a retribuição pecuniária devida na administração pública direta,
indireta e fundacional de qualquer dos Poderes da União compreende:
(...)
III - como remuneração, a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter individual e demais
vantagens, nestas compreendidas as relativas à natureza ou ao local de trabalho e a prevista no art. 62 da Lei
nº 8.112, de 1990, ou outra paga sob o mesmo fundamento, sendo excluídas:
(...)

5.8. Assim, houve violação ao § 2° do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada
pela Emenda Constitucional 20/1998, que assim dispunha:
§ 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 (grifos acrescidos).

33. Da incidência da contribuição previdenciária até 28/1/1999
6.1. O recorrente aduz que houve a devida contribuição da parcela de retribuição pelo
exercício de função comissionada até a entrada em vigor da Lei 9783/1999. Alega que os servidores
públicos que tenham satisfeito, até a data de 18 de janeiro de 1995, os pressupostos temporais
estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/1990, contribuíram sobre a parcela de retribuição pelo
exercício de função comissionada durante todo o lapso de tempo estabelecido na norma. Além disso, o
TCU somente decidiu pela não incidência da contribuição social sobre a retribuição pelo exercício de
função comissionada na sessão de 29/08/2001, ao apreciar representação formulada por unidade
técnica da própria Corte de Fiscalização, que deu origem ao Processo 006.153/1999-2 (Decisão
683/2001–TCU–Plenário).
Análise:
6.2. Sobre essa questão, vem à baila as judiciosas considerações do Excelentíssimo Senhor
Ministro Benjamin Zymler, por ocasião da apreciação do TC 001.928/2019-8 (Acórdão 5.919/2019–
TCU–1ª Câmara, Sessão de 23/7/2019):
9. (...) As parcelas remuneratórias decorrentes do exercício das funções comissionadas deixaram de
constituir base de incidência para a contribuição previdenciária desde 16/12/1998, motivo pelo qual também
não podem integrar os proventos de aposentadoria.
10. Nessa linha, a própria legislação editada após a EC 20/1998 não previa a incidência de contribuição
previdenciária sobre as funções de confiança e assemelhados, como se depreende do art. 1º da Lei 9.783,
publicada em 28/1/1999, na sequência da aprovação da EC 20/1998 (grifos acrescidos):
“Art. 1o A contribuição social do servidor público civil, ativo e inativo, e dos pensionistas dos três
Poderes da União, para a manutenção do regime de previdência social dos seus servidores, será de onze por
cento, incidente sobre a totalidade da remuneração de contribuição, do provento ou da pensão. (Vide Lei nº
10.887, de 2004) Vide ADIN 2010, de 1999
Parágrafo único. Entende-se como remuneração de contribuição o vencimento do cargo efetivo,
acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual, ou
quaisquer vantagens, inclusive as relativas à natureza ou ao local de trabalho, ou outra paga sob o mesmo
fundamento, excluídas: (...)”
11. Essa matéria foi objeto da Decisão 683/2001-Plenário, prolatada em 29/8/2001, na qual o Tribunal,
acolhendo a dissidência capitaneada pelo Ministro Ubiratan Aguiar, firmou o seguinte entendimento:
“O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Redator, DECIDE conhecer da Representação
formulada pela então Divisão de Pagamento - Dipag/Serec/Segedam e, tendo em vista o disposto nos arts. 40, §
12, 201, § 11, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98, firmar o
entendimento de que a retribuição pelo exercício de função comissionada não constitui parcela integrante da
remuneração sobre a qual incide a contribuição social do servidor público civil ativo, a partir da vigência da
Emenda Constitucional nº 20/98.”
12. Contra essa decisão foi interposto pedido de reexame pelo Subprocurador-Geral Ubaldo Alves
Caldas, que não foi conhecido (Decisão 1077/2001-Plenário).

6.3. Em virtude dessas considerações, é de se rejeitar o argumento apresentado.
7. Da violação aos princípios da segurança jurídica e da isonomia

1533
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

7.1. A recorrente aduz que houve violação aos princípios da segurança jurídica e da isonomia,
com base nos seguintes argumentos:
7.2. O direito do Tribunal de Contas da União de alterar o seu posicionamento deve encontrar
limite no princípio da segurança jurídica, também de hierarquia constitucional, pois os administrados
não podem ficar indefinidamente sujeitos à instabilidade surgida a cada julgamento de registro de ato
de aposentadoria de servidor público, quando há alteração na composição do Colegiado, sob pena de
gerar descrédito para o Tribunal de Fiscalização e insegurança jurídica para o administrado.
7.3. Na análise do presente pedido de reexame, a recorrente espera que o Tribunal de Contas
da União considere, também, os inúmeros atos de aposentadoria julgados e registrados nos últimos 14
(quatorze) anos, tidos como legais por essa Corte de Fiscalização, com base no entendimento firmado,
no longínquo dia 30/11/2005, no Acórdão 2.076/2005–TCU–Plenário.
Análise:
7.4. Conforme visto no histórico desta instrução, a conclusão de que a presente concessão é
ilegal deveu-se, unicamente, ao exame da legislação referente ao instituto da “opção”.
7.5. No que tange à jurisprudência superada deste Tribunal, observa-se que os juízes são
independentes e somente se submetem à lei, e não à jurisprudência. Sobre o tema, traz-se à colação a
doutrina de Jorge Luiz Souto Maior e Valdete Souto Severo:
(...) o juiz tem o dever de se rebelar, de reagir, de não ceder, de reafirmar a sua independência, pois é
isto que a humanidade, que debruçou sobre o direito toda a regulação das relações de poder, espera dele. Um
juiz que, por conveniência, se curva ao entendimento de outros juízes, proferindo decisões contrárias à sua
convicção jurídica; que, por comodidade, aplica uma lei que fere a Constituição ou algum preceito dos direitos
humanos ou direitos fundamentais; que, por receio de qualquer natureza ou medo, acaba cumprindo uma
“ordem” ilegal; ou que, meramente, se abstém de “denunciar” as ameaças que sofra com relação à sua
independência; que não exerce com liberdade e responsabilidade as suas atribuições, deixa de ser digno da
função que exerce, perde, enfim, na essência, a designação de um autêntico magistrado e quem perde com isto
é toda a sociedade (in O Processo do Trabalho como instrumento do Direito do Trabalho e as ideias fora de
lugar do Novo CPC. São Paulo: LTr, 2015, p. 107-108)

7.6. Acrescente-se a doutrina de Mauro Schiavi:
Hodiernamente se exige uma postura mais ativa do Juiz para garantir os resultados práticos do
processo. A efetividade do processo depende não só de um Juiz imparcial e independente, mas, também, de um
magistrado mais ousado, comprometido com a justiça e com os resultados úteis do processo (in Manual de
Direito Processual do Trabalho, 4ª. Ed., São Paulo: LTr, 2011, p. 698).

7.7. Corroborando essas ideias, registra-se o conselho de Benedito Calheiros Bonfim:
A dócil submissão à jurisprudência estiola o espírito criador do advogado e do juiz. São os descontentes
e os inconformados os propulsores do progresso, raciocínio válido também no campo da ciência do Direito (in
Conselhos aos jovens advogados, 3ª Ed., Niterói, RJ: Impetus, 2012, p. 187).

7.8. De fato, a democracia se faz com respeito à diferença e com divergências. Assim, continua
Fábio Konder Comparato:
A independência funcional da magistratura, assim entendida, é uma garantia institucional do regime
democrático. O conceito institucional foi elaborado pela doutrina publicista alemã à época da República de
Weimar, para designar as fontes de organização dos Poderes Públicos, cuja função é assegurar o respeito aos
direitos subjetivos fundamentais, declarados na Constituição (grifos acrescidos) (apud Jorge Luiz Souto Maior
e Valdete Souto Severo, in O Processo do Trabalho como instrumento do Direito do Trabalho e as ideias fora
de lugar do Novo CPC. São Paulo: LTr, 2015, p. 114).

7.9. Observa-se que a submissão dos juízes somente à lei não é uma idiossincrasia do Direito
brasileiro, mas encontra ressonância na Alemanha, na Áustria, na Dinamarca, na Espanha, na
França, na Grécia, na Irlanda, na Itália e em Portugal, conforme pontuam Jorge Luiz Souto Maior e
Valdete Souto Severo:
Na Alemanha, há disposição expressa no sentido de que “os juízes são independentes e somente se
submetem à lei” (art. 97). Na Áustria, “Os juízes são independentes no exercício de suas funções judiciárias”
(art. 87). Na Dinamarca, “No exercício de suas funções os magistrados devem se conformar à lei” (art. 64). Na
Espanha, “A justiça emana do povo e ela é administrada em nome do rei por juízes e magistrados que
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constituem o poder judiciário e são independentes, inamovíveis, responsáveis e submetidos exclusivamente ao
império da lei” (art. 117). Há também norma dispondo que “Toda pessoa tem o direito de obter a proteção
efetiva dos juízes e tribunais para exercer seus direitos e seus interesses legítimos, sem que em nenhum caso
esta proteção possa lhe ser recursada” (art. 24).
No mesmo pórtico, o ordenamento jurídico francês prevê: “O presidente da República é garante
da independência da autoridade judiciária. Ele é assistido pelo Conselho superior da magistratura. Uma lei
orgânica traz estatuto dos magistrados. Os magistrados de carreira são inamovíveis” (art. 64). Na Grécia, há
disposição no sentido de que: “A justiça é composta por tribunais constituídos de magistrados de carreira que
possuem independência funcional e pessoal” (art. 87-1) e de que “No exercício de suas funções, os magistrados
são submetidos somente à Constituição e às leis; eles não são, em nenhum caso, obrigados a se submeter a
disposições contrárias à Constituição”(art. 87-2). Na Irlanda, “Os juízes são independentes no exercício de
suas funções judiciárias e submetidos somente à presente Constituição e à lei (art. 35-2). Na Itália: “A justiça é
exercida em nome do povo. Os juízes se submetem apenas à lei” (art. 101). Em Portugal, “os juízes são
inamovíveis. Eles não poderão ser multados, suspensos, postos em disponibilidade ou exonerados de suas
funções fora dos casos previstos pela lei” (art. 218-1). E mais: “os juízes não podem ser tidos por responsáveis
de suas decisões, salvo exceções consignadas na lei” (art. 218-2) (in O Processo do Trabalho como
instrumento do Direito do Trabalho e as ideias fora de lugar do Novo CPC. São Paulo: LTr, 2015, p.115).

7.10. Ante esses ponderosos argumentos, entende-se que este Tribunal deve interpretar o
regramento da “opção” de acordo com as regras de Hermenêutica, e não guiado por precedentes
jurisprudenciais oscilantes e superados, que não informam um norte seguro a ser seguido. Nesse
sentir, não há que se falar em violação ao princípio da isonomia.
7.11. Ademais, observa-se que a jurisprudência deste tribunal sedimentou-se no sentido da
irregularidade do pagamento da parcela opção juntamente com quintos, conforme se extrai de
centenas de julgados desta Casa, trazendo-se, a título meramente ilustrativo, os seguintes Acórdãos:
1.255/2020, Relator Marcos Bemquerer; 2.793/2019, Relatora Ana Arraes; e 2.646/2019, Relator
Vital do Rêgo – todos do Plenário; 6.860/2020, Relator Benjamin Zymler; 6.696/2020, Relator Walton
Alencar Rodrigues; e 6.674/2020, Relator Weder de Oliveira – todos da 1ª Câmara; e 6.731/2020,
Relator André de Carvalho; 6.574/2020, Relator Augusto Nardes; e 6.178/2020, Relator Raimundo
Carreiro – todos da 2ª Câmara.
7.12. Sobre o princípio da segurança jurídica, cabe lembrar que a sedimentada jurisprudência
da Suprema Corte é no sentido de classificar como ato complexo a concessão de aposentadoria,
reforma ou pensão, consoante os seguintes julgados (RMS 3881/SP, MS 19875/DF, RE 195861/ES e
MS 23665/DF).
7.13. Assim, sendo o ato de aposentadoria complexo, este 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. Tal entendimento decorre do disposto no
inciso III do art. 71 da Constituição Federal, que estabelece que compete ao Tribunal de Contas da
União apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão, assim como a concessão de
aposentadoria, reforma ou pensão.
7.14. Nessa perspectiva, impõe-se reconhecer que referido ato possui natureza precária, razão
pela qual, até que haja o efetivo julgamento e o consequente registro pela Corte de Contas, não há
que se falar em direito adquirido, ato jurídico perfeito, proteção da confiança, ou em irredutibilidade
dos proventos, tendo em vista a ausência de aperfeiçoamento e definitividade do ato.
7.15. A propósito do tema, colaciona-se entendimento esposado pela Corte Constitucional ao
decidir no âmbito do RE-195.861/ES:
APOSENTADORIA - ATO ADMINISTRATIVO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA – NATUREZA COISA JULGADA ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA. O ato de aposentadoria exsurge complexo, somente
se aperfeiçoando com o registro perante a Corte de Contas. Insubsistência da decisão judicial na qual
assentada, como óbice ao exame da legalidade, a coisa julgada administrativa. (grifos acrescidos)
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7.16. No caso em apreço, não houve o respectivo registro em razão da constatação de
ilegalidade no ato, o que afasta, por si só, a presunção de legitimidade do ato administrativo que
concedeu o benefício à recorrente, não havendo, assim, que se falar em violação da segurança
jurídica, de proteção da confiança, de direito adquirido ou de razoabilidade.
7.17. Quanto à boa-fé da recorrente, tenha-se presente que já foi considerada ao se dispensar a
devolução dos valores indevidamente recebidos, nos termos do subitem 9.2 do acórdão recorrido.
7.18. É sobremodo importante ressaltar que este Tribunal tem o poder/dever de apreciar, para
fins de registro, os atos de pensão civil na esfera federal, nos termos do art. 71 da Lei Maior. Esta
prerrogativa não pode ser infirmada pela sobreposição dos princípios da razoável duração do
processo e da eficiência na Administração Pública.
7.19. Nesse sentir, é de se opinar pela rejeição dos argumentos apresentados.
8. Do direito adquirido
8.1. A recorrente aduz que houve violação ao direito adquirido, com base nos seguintes
argumentos:
8.2. O Acórdão 1.599/2019–TCU–Plenário desconsidera o princípio constitucional do direito
adquirido, estabelecido no inciso XXXVI do art. 5° da Lei Maior, pois a única exigência que fazia o
art. 193 da Lei 8.112/1990 era o exercício de função comissionada por cinco anos continuados ou dez
interpolados. A referida norma legal não exigia o tempo de serviço para aposentadoria.
Análise:
8.3. A aposentadoria deve observar as regras vigentes no momento da implementação de todos
os requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário, motivo pelo qual não é possível
entender que o servidor tenha algum direito adquirido a determinada vantagem paga na
aposentadoria até que lhe seja assegurado o próprio direito à inativação.
8.4. Portanto, sob o ponto de vista legal, o cumprimento das exigências do art. 193 da Lei
8.112/1990, por si só, é irrelevante e não produz consequências jurídicas caso não tenham sido
atendidos os requisitos para a constituição da situação jurídica na qual a vantagem é devida: a
aposentadoria.
8.5. É nesse sentido o disposto no art. 7º da Lei 9.624/1998 (grifos acrescidos):
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 (grifos acrescidos).

8.6. Nessa ordem de ideias, opina-se pela rejeição dos argumentos apresentados.
9. Da modulação dos efeitos da decisão recorrida
9.1. A recorrente aduz que deveria haver a modulação dos efeitos do acórdão recorrido, com
base nos seguintes argumentos:
9.2. A Lei 13.655/2018 incluiu no Decreto-Lei 4.657/1994 (LINDB) disposições sobre
segurança jurídica e eficiência na criação e na aplicação do direito público, dentre elas a expressa no
acrescido art. 23, segundo o qual: "A decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer
interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou
novo condicionamento de direito, deverá prever regime de transição quando indispensável para que o
novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente
e sem prejuízo aos interesses gerais".
9.3. Por sua vez, o Decreto-Lei 200/1967 estabelece em seu art. 103 que: "Todo servidor que
estiver percebendo vencimento, salário ou provento superior ao fixado para o cargo nos planos de
classificação e remuneração, terá a diferença caracterizada como vantagem pessoal, nominalmente
identificável, a qual em nenhuma hipótese será aumentada, sendo absorvida progressivamente pelos
aumentos que vierem a ser realizados no vencimento, salário ou provento fixado para o cargo nos
mencionados planos".
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9.4. Os referidos dispositivos normativos exigem aplicação e não devem ser desconsiderados
por parte dessa Corte de Fiscalização, no caso de prevalecer a mudança de entendimento estampada
no Acórdão 1.599/2019–TCU–Plenário TCU, até para evitar que os servidores já aposentados, que
tenham satisfeito, até a data de 18 de janeiro de 1995, os pressupostos temporais estabelecidos no art.
193 da Lei 8.112/1990 e que tinham assegurados a vantagem decorrente da opção, prevista no art. 2°
da Lei 8.911/1994, por decisão do próprio TCU (Acórdão 2.076/2005–TCU–Plenário), venham a
sofrer uma redução abrupta em seus proventos de inatividade.
9.5 Assim, nada impediria que fosse aplicada a modulação determinada pelo TCU no
julgamento da Representação 027.914/2013-5, na sessão de 12/12/2018, que deu origem ao Acórdão
2988/2018 – Plenário, quando tratou da possibilidade de pagamento a servidores aposentados do
TCU da vantagem decorrente da “opção”.
Análise:
9.5. A decisão paradigma acerca desta temática se deu no Acórdão 2.988/2018–TCU–Plenário
(anterior, portanto, ao Acórdão 1.599/2019–TCU–Plenário), quando se decidiu, ainda, que a
modulação ali adotada abrangeria, tão somente, os atos já registrados por esta Corte de Contas,
conforme se depreende do seu subitem 9.3:
9.3. determinar à Secretaria-Geral de Administração que transforme em vantagem pessoal, passível de
absorção pelos reajustes específicos concedidos às carreiras a que pertencem os servidores deste Tribunal, a
retribuição parcial da função comissionada (“opção”) paga a inativos e pensionistas cujos proventos são
calculados com base na remuneração do servidor ativo e cujos atos concessórios já tenham sido objeto de
registro.

9.6. Ora, no caso em reexame, o ato administrativo é precário, vez que não houve o respectivo
registro em razão da constatação de ilegalidade, o que afasta, por si só, a presunção de legitimidade
do ato administrativo que concedeu o benefício à recorrente.
9.7. Demais disso, não se examina norma de conteúdo indeterminado, conforme previsto no
art. 1º da Lei 13.655/2018, que promoveu alteração na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro (art.
23 da LINDB – Decreto-lei 4.657/1942).
9.8. Em virtude dessas considerações, é de se rejeitar os argumentos apresentados.
CONCLUSÃO
10. Da análise de mérito, conclui-se que:
oo)
o ato em reexame ofendeu a EC 20/1998;
pp)
as parcelas remuneratórias decorrentes do exercício das funções comissionadas
deixaram de constituir base de incidência para a contribuição previdenciária desde 16/12/1998;
qq)
não houve violação aos princípios da segurança jurídica e da isonomia;
rr)
não houve violação ao direito adquirido;
ss)
não deve ser feita a modulação dos efeitos do acórdão recorrido.
10.1. Por conseguinte, deve-se negar provimento ao presente recurso.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
11. Ante o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo-se, com
fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992:
a) conhecer do recurso interposto, para, 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.

VOTO
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Trata-se de pedido de reexame interposto por Marystela Ribeiro de Carvalho, ex-servidora do
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP em face do Acórdão 9033/2020-TCU-1ª Câmara,
relator E. Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
A deliberação recorrida considerou ilegal e negou registro ao ato de concessão inicial de
aposentadoria em razão de pagamento irregular da vantagem “opção”, em contrariedade ao disposto no
artigo 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
20/1998.
Foi também identificado pagamento, por decisão administrativa, de incorporação de “quintos”
oriundos de funções comissionadas exercidas no período entre 8/4/1998 e 4/9/2001, sem a
transformação em parcela compensatória a ser absorvida em reajustes futuros, em desacordo com a
modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STF no julgamento no RE 638.115/CE. Por essa
razão, esta Corte de Contas determinou ao órgão de origem a adequação do pagamento de “quintos” às
diretrizes estabelecidas na referida deliberação do Supremo.
Inconformada com o Acórdão 9033/2020-TCU-1ª Câmara, Marystela Ribeiro de Carvalho alega
inexistência de ofensa à Emenda Constitucional 20/1998, incidência da contribuição previdenciária
sobre os pagamentos que originaram a parcela “opção” até 28/1/1999, violação ao direito adquirido e
aos princípios a segurança jurídica e da isonomia.
Afirma que o pagamento da incorporação da vantagem “quintos”, decorrente de exercício de
função comissionada no período de 8/4/1998 a 9/4/1998, encontra-se amparado por decisão judicial
transitada em julgado.
Solicita a modulação dos efeitos da decisão recorrida.
Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso.
A Secretaria de Recursos e o Ministério Público junto ao TCU manifestam-se pelo conhecimento
e negativa do apelo recursal.
Feita essa apresentação, decido.
Conheço do pedido de reexame, satisfeitos os requisitos de admissibilidade estabelecidos no
artigo 48 da Lei 8.443/1992.
Quanto ao mérito, aquiesço aos pareceres da Unidade Técnica e do Ministério Público junto ao
TCU, cujas razões, desde já, incorporo ao meu voto.
De acordo com o voto que balizou o acórdão recorrido, o pagamento da vantagem “opção”,
constante do ato de aposentadoria ora analisado, proporciona sensível acréscimo aos respectivos
proventos em relação à última remuneração contributiva do beneficiário em atividade, resultando em
ostensivo descumprimento ao disposto no art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal, com redação
dada pela Emenda Constitucional 20/1998.
Trata-se de jurisprudência pacífica desta Corte de Contas, corroborada pelo entendimento
firmado por meio do Acórdão 1.599/2019-Plenário, abaixo transcrito, cujo teor tem fundamentado
inúmeras decisões semelhantes às questionadas no presente pedido de reexame:
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.
Além disso, desde o advento da Emenda Constitucional 20/1998, a contribuição social não incide
sobre parcelas recebidas pelo exercício de cargo em comissão ou função de confiança, conforme
entendimento fixado na Decisão 683/2001-TCU-Plenário. Daí a impossibilidade de a parcela ser
carreada aos proventos de aposentadoria, pois sobre ela não havia mais contribuição desde muito antes
da aposentadoria aqui examinada, emitida em 11/2/2016.
As alegações recursais no sentido de que a decisão recorrida teria infringido princípios e direitos
constitucionalmente garantidos não merecem prosperar.
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O ato de aposentadoria deve observar as regras vigentes no momento da implementação de todos
os requisitos legais para sua concessão, não cabendo falar em direito adquirido a vantagem devida em
momento anterior à inativação.
A determinação no sentido da redução de proventos de aposentadoria, quando estes foram
calculados em desacordo com a Lei, não ofende o princípio da irredutibilidade de vencimentos, à
exemplo da decisão exarada pelo Plenário do STF, no MS 25.552 (Ata 17/2008, DJE 97, de
29/5/2008), da relatoria da E. Ministra Carmem Lúcia.
Em razão da precariedade do ato de aposentadoria, cujo aperfeiçoamento depende do seu
julgamento e registro pelo TCU, consoante previsto no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, a
decisão atacada não padece do suposto desrespeito ao princípio da segurança jurídica.
Conforme mencionado, o ato de aposentadoria apenas se consolida com o seu registro, após a
apreciação pelo TCU, o que não ocorreu nestes autos. Ademais, nos termos do art. 260, § 2º, do
Regimento Interno do TCU, ainda que houvesse sido determinado o registro do ato, a respectiva
decisão não faria coisa julgada administrativa e poderia ser revista de ofício pelo TCU no prazo de
cinco anos, observado o contraditório e a ampla defesa.
De qualquer modo, no que toca ao argumento de que o Acórdão 1.599/2019-Plenário teria
desconstituído o entendimento objeto do Acórdão 2.076/2005-Plenário, mais uma vez, não assiste
razão à recorrente.
Mediante o subitem 9.3.1 do Acórdão 2.076/2005-Plenário, esta Corte de Contas deliberou no
sentido de que “é assegurada 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”.
O alegado novo entendimento desta Corte de Contas, objeto do Acórdão 1.599/2019-TCUPlenário, por sua vez, fundamentou-se na regra estabelecida na Emenda Constitucional 20, de
15/12/1998, de que os proventos de aposentadoria não poderiam ser superiores à remuneração do
cargo efetivo no qual se deu a inativação, cujos efeitos não foram objeto das análises que ensejaram
Acórdão 2.076/2005-Plenário.
Os dois acórdãos tratam, portanto, de matérias diversas e são apreciados de forma conjunta nos
processos de aposentadoria submetidos à apreciação do TCU, restando assente a legalidade do
pagamento da “opção” aos que cumulativamente atendem aos requisitos definidos nos Acórdãos
2.076/2005 e 1.599/2019, ambos do Plenário, os quais têm por fundamento normas de origem legal e
constitucional.
De qualquer modo, ainda que tais decisões fossem conflitantes, há de se ter em conta que o
entendimento firmado em procedimento administrativo submetido à apreciação do TCU, estranho ao
ato de aposentadoria ora analisado, jamais poderia ser impeditivo à observância do mandamento
constitucional objeto de seu art. 40, § 2º, inserido por meio da Emenda Constitucional 20/1998.
Nessa direção, rememoro a decisão exarada pelo Plenário do STF, no MS 26.196, de Relatoria
do Ministro Ayres Brito (Ata 1/2011, DJE 20, de 18/11/2010), no sentido de que “ O que regula os
proventos da inatividade é a lei (e não sua interpretação) vigente ao tempo em que o servidor
preencheu os requisitos para a respectiva aposentadoria (Súmula 359/STF). Somente a lei pode
conceder vantagens a servidores públicos(...)”.
Naquela assentada, a Suprema Corte deixou assente, também, que “Inexiste direito adquirido
com fundamento em antiga e superada interpretação da lei”, bem assim afastou o princípio da
segurança em caso semelhante ao ora apreciado, em que o registro do ato não foi autorizado pelo TCU
e a antiga jurisprudência não havia sido aplicada em relação ao impetrante.
Portanto, em relação ao pagamento da vantagem “opção”, não há de prosperar o apelo recursal.
Outro ponto verificado no ato de concessão de aposentadoria refere-se ao pagamento de
incorporação de quintos de função comissionada exercida após 8/4/1998, conforme se verifica no
mapa de função da ficha concessória (peça 3).
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De fato, desde a sessão ordinária de 19/3/2015, nos autos do RE 638115, relator E. Ministro
Gilmar Mendes, em tema de repercussão geral (395), o STF considerava que ofendia “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, cessada a ultratividade das incorporações em qualquer hipótese”. Na
ocasião, o STF, modulando os efeitos da referida decisão, desobrigou a devolução dos valores
recebidos de boa-fé pelos servidores até a data do referido julgado.
Ocorre que, na sessão ordinária de 18/12/2019, em embargos de declaração, opostos por
representantes de servidores dos três poderes, o mesmo STF revisitou a matéria tratada e, embora
tenha reafirmado a ilegalidade dos pagamentos de quintos ora analisados, optou por determinar a
continuidade dos que tenham por fundamento decisão judicial transitada em julgado, modulando, mais
uma vez, os efeitos da decisão embargada, para manter, até a sua integral absorção por reajustes
futuros, o pagamento dos que continuavam recebendo o benefício, seja por força de decisão
administrativa, seja de decisão judicial, mesmo sem trânsito em julgado.
Desta forma, a recente decisão da Suprema Corte de dezembro de 2019, ainda que não vincule o
julgamento dos atos de pessoal a cargo do controle externo, altera, de forma decisiva e radical, com
repercussão geral, todo o entendimento deste Tribunal, em relação à ilegalidade do pagamento dos
quintos e às naturais consequências que se deviam extrair do ato irregular, autorizando a continuidade
do pagamento, mesmo em face de sua reconhecida ilegalidade.
No caso concreto, o relatório que fundamentou deliberação a quo partiu da premissa de que a
vantagem havia sido amparada por ato administrativo.
Em sua defesa, a recorrente afirma que o pagamento da referida parcela está escudado em
sentença judicial transitada em julgado. Sustenta que teria sido beneficiada por decisão judicial
proferida em ação coletiva promovida pela Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho
(Anajustra), visando à incorporação e pagamento retroativo dos quintos e décimos de funções
comissionadas exercidas entre a edição da Lei 9.624/1998 e publicação da MP 2.225-45/2001
(processo 2004.34.00.048565-0), figurando como parte no processo de cumprimento de sentença
(processo 0038251-63.2007.4.01.3400).
Diante da controvérsia inaugurada nesta etapa recursal, faz-se necessário que o órgão de origem
verifique se o pagamento da parcela referente à incorporação de quintos esteja compatível com a
modulação dos efeitos da decisão proferida no julgamento do RE 638.115. Assim, caso a interessada
comprove, perante o órgão de origem, ter sido beneficiada pela sentença transitada em julgado por
integrar a associação de classe, à época da sentença, poderá ser mantida a continuidade do pagamento
da vantagem, sem a sua transformação em VPNI e sem a posterior absorção por futuros reajustes de
cargos e salários.
Em todo caso, a determinação recorrida não impõe prejuízo à recorrente na medida em que
ordenou ao órgão de origem, apenas, adequar o pagamento da incorporação de quintos, referente a
funções comissionadas exercidas no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, à modulação dos efeitos da
decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 638.115/CE.
Assim, nego provimento ao recurso em relação a esse ponto.
Ante o exposto, voto por que o Tribunal acolha a minuta de deliberação que ora submeto à
apreciação do colegiado.

ACÓRDÃO Nº 5410/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 039.332/2019-5.
2. Grupo I – Classe de Assunto I: Pedido de reexame Aposentadoria
3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes:
3.1. Interessado: Marystela Ribeiro de Carvalho (047.496.558-99)
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3.2. Recorrente: Marystela Ribeiro de Carvalho (047.496.558-99).
4. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região/SP.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues
5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico.
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade
de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Marystela
Ribeiro de Carvalho contra o Acórdão 9033/2020-TCU-1ª Câmara;
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira
Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1999, em:
9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento;
9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª
Região/SP.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5410-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues
(Relator) e Jorge Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.

(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

BENJAMIN ZYMLER
na Presidência

WALTON ALENCAR RODRIGUES
Relator

Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Subprocurador-Geral

GRUPO II – CLASSE V – Primeira Câmara
TC 044.166/2020-6
Natureza: Pensão Militar
Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica
Interessados: Alice Rodrigues Filizola (539.383.301-63); Aurea Cristina Pereira (483.725.52991); Beatriz Consuelo Cordeiro Rodrigues (050.038.018-07); Maria Regina dos Santos (155.762.56972); Nilsa Pinto da Silva (138.485.518-10)
Representação legal: não há
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SUMÁRIO: PENSÃO MILITAR. CONCESSÃO DE POSTO HIERÁRQUICO SUPERIOR EM
RAZÃO DE INCAPACIDADE DEFINITIVA OCORRIDA APÓS A REFORMA. ILEGALIDADE
DOS ATOS.
RELATÓRIO
Trata-se de atos de pensão militar emitidos pela Diretoria de Administração de Pessoal do
Comando da Aeronáutica instituídos por José Roberto Da Silva, Áureo Pereira e Ubirajara Augusto
Filizola em favor de Alice Rodrigues Filizola, Aurea Cristina Pereira, Beatriz Consuelo Cordeiro
Rodrigues, Maria Regina dos Santos e Nilsa Pinto da Silva (peças 2-5).
Os atos foram submetidos às críticas automatizadas do sistema e-Pessoal e passaram por
verificações adicionais da unidade técnica, que suscitou alerta de irregularidade dos atos de José
Roberto da Silva e Áureo Pereira haja vista afrontarem o Acórdão 2.225/2019-TCU-Plenário, da
relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler. Por fim, a Unidade Técnica propugnou pela legalidade do
ato de Ubirajara Augusto Filizola (peças 6-7).
O MP/TCU, representado pelo Procurador Júlio Marcelo de Oliveira, divergiu parcialmente do
encaminhamento proposto (peça 9):
Trata-se de processo consolidado com três atos de pensões militares deferidas pelo Comando da
Aeronáutica, com pareceres pela legalidade por parte do controle interno.
A seu turno, a Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de
Benefícios Sociais – Sefip manifestou-se no sentido de considerar:
a) ilegais as pensões instituídas por José Roberto Da Silva (peça 2) e por Aureo Pereira (peça
3) devido, em síntese, ao pagamento a maior dos proventos; e
b) legal a pensão deixada por Ubirajara Augusto Filizola (peça 4).
Observa-se que Ubirajara Augusto Filizola foi reformado por impedimento de idade em
26/9/2001, com proventos de Capitão, de acordo com o Ato Sisac 10714952-07-2006-100763-4.
Após ser reformado, foi-lhe conferida, a partir de 18/3/2009, a vantagem estabelecida no art.
110 da Lei 6.880/1980, por ter sido considerado inválido, ocasião em que passou a receber proventos
de Major (Ato Sisac 10714952-07-2006-100763-4).
A pensão instituída pelo militar não merece prosperar, por ausência de previsão legal que
autorize os acréscimos nos proventos, conforme o entendimento firmado pelo Acórdão 2.225/2019TCU-Plenário, cujo sumário dispõe:
Sumário: 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.
O ato em apreço foi encaminhado pelo controle interno em 10/8/2017, de modo que não houve o
decurso do prazo de cinco anos previsto pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do RE 636.553,
para a apreciação de atos de natureza complexa, por parte do Tribunal de Contas da União.
Ante o exposto, o Ministério Público de Contas manifesta-se pela ilegalidade da pensão militar
instituída por Ubirajara Augusto Filizola (peça 4) e aquiesce à proposição da Sefip, quanto às demais
concessões.

VOTO
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Trata-se de atos de pensão militar emitidos pela Diretoria de Administração de Pessoal do
Comando da Aeronáutica instituídos por José Roberto Da Silva, Áureo Pereira e Ubirajara Augusto
Filizola (peças 2-5).
Os atos em análise deram entrada no TCU entre 16/3/2017 e 10/8/2017, há menos de cinco anos,
portanto.
A Sefip manifesta-se pela legalidade do ato de Ubirajara Augusto Filizola e pela ilegalidade dos
atos de José Roberto da Silva e de Áureo Pereira.
O Ministério Público de Contas identificou, contudo, que Ubirajara Augusto Filizola, igualmente
aos demais militares, teve remuneração majorada com base no soldo correspondente ao grau
hierárquico imediato ao que possuía na reserva remunerada em decorrência de incapacidade definitiva
ocorrida após a reforma.
Portanto, é pertinente observar que todos os instituidores foram reformados inicialmente por
idade, posteriormente foram novamente reformados, só que nesta oportunidade por
incapacidade/invalidez, situação em que erroneamente tiveram seus proventos majorados para 01 (um)
posto acima. Ao falecerem, o cálculo ilegal dos proventos veio a incidir sobre a pensão militar deixada
aos seus beneficiários.
Esse procedimento afronta o mandamento do art. 110, caput, da Lei 6.880/1980, que
expressamente confere o benefício ao militar da ativa ou da reserva remunerada que, nessa condição, é
considerado incapaz em razão das situações e moléstias listadas no art. 108, incisos II, IV e V, da
mesma lei. A jurisprudência do TCU tem-se consolidado nesse sentido, sob o espeque do Acórdão
2.225/2019-TCU-Plenário, da relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler.
Além disso, a análise da Sefip demonstrou que houve contagem de tempo indevida para fins de
concessão de posto para José Roberto da Silva em sua passagem para a reserva remunerada,
afrontando a Lei 6.880/80 e a jurisprudência do Tribunal nos Acórdãos 631/2020 e 616/2020, ambos
da 1ª Câmara, da relatoria do E. Ministro Vital do Rego. Portanto, como tais proventos repercutem na
pensão militar, esta deve ser calculada com base nos proventos de Subtenente e apreciada pela
ilegalidade, por este motivo também.
Ilegais, assim, os atos de reforma de José Roberto da Silva, Áureo Pereira e Ubirajara Augusto
Filizola Rodrigues.
ACÓRDÃO Nº 5411/2021 – TCU – 1ª Câmara
1. Processo nº TC 044.166/2020-6.
2. Grupo II – Classe de Assunto: V – Pensão militar
3. Interessados/Responsáveis:
3.1. Interessados: Alice Rodrigues Filizola (539.383.301-63); Aurea Cristina Pereira
(483.725.529-91); Beatriz Consuelo Cordeiro Rodrigues (050.038.018-07); Maria Regina dos Santos
(155.762.569-72); Nilsa Pinto da Silva (138.485.518-10).
4. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica.
5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues.
6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira.
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e
de Benefícios Sociais (Sefip).
8. Representação legal: não há
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de pensão militar instituídos por José Roberto
da Silva, Áureo Pereira e Ubirajara Augusto Filizola, militares da Força Aérea Brasileira;
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ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira
Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em:
9.1. julgar ilegais os atos de concessão de pensão instituídos por José Roberto da Silva, Áureo
Pereira e Ubirajara Augusto Filizola por afrontarem o art. 110, caput, da Lei 6.880/1980, como
assevera o Acórdão nº 2225/19-TCU-Plenário, bem como por não cumprir os requisitos para receber o
posto acima em sua passagem para a reserva remunerada, com base no inciso II do art. 50 da lei
6.880/80, especificamente em relação ao ato de José Roberto da Silva;
9.2. dispensar, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, a devolução
dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação;
9.3. determinar à Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Aeronáutica, com
fulcro no art. 45 da Lei 8.443/1992, que:
9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados e comunique as providências
adotadas ao TCU no prazo de quinze dias, nos termos dos arts. 262, caput, do Regimento Interno do
TCU e 8º, caput, da Resolução TCU 206/2007;
9.3.2. cadastre novos atos, livres das irregularidades apontadas, e submeta-os ao TCU no prazo
de trinta dias, nos termos dos arts. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3º, da Instrução
Normativa TCU 78/2018;
9.3.3. dê ciência do teor desta deliberação aos interessados e encaminhe comprovante da data de
ciência pelos interessados ao TCU no prazo de trinta dias, nos termos do art. 4º, § 3º, da Resolução
TCU 170/2004, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de
recurso junto ao TCU não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a
notificação, caso o recurso não seja provido.
9.4. determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de
Benefícios Sociais que monitore o cumprimento das determinações feitas.
10. Ata n° 9/2021 – 1ª Câmara.
11. Data da Sessão: 30/3/2021 – Telepresencial.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-5411-09/21-1.
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Benjamin Zymler (na Presidência), Walton Alencar Rodrigues
(Relator) e Jorge Oliveira.
13.2. Ministro-Substituto convocado: Marcos Bemquerer Costa.
13.3. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira.

