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DESPACHOS DE AUTORIDADES 
 

MINISTRO AUGUSTO NARDES 
 

Processo: 006.810/2022-5 

Natureza: Aposentadoria 

Órgão/Entidade: Senado Federal 
Responsável(eis): Não há. 

Interessado(os): Não há. 

DESPACHO 

Cuidam os autos de ato de aposentadoria de Dalva Quiteria Rangel Lima, 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.  

Em suas análises, a Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de 
Benefícios Sociais (Sefip) detectou a inclusão irregular nos proventos de parcelas decorrentes da 
incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 8/4/1998, além dos limites 

previstos nos arts. 3º e 5º da Lei 9.624/1998. 

Também foi detectado que os períodos anteriores a 8/4/1998 não são suficientes para a incorporação 

da vantagem de quintos na forma concedida, havendo parcelas a maior, sendo que o Senado Federal vem 
promovendo o reajuste indevido da vantagem de quintos/décimos, no mínimo, desde a edição da Lei 
13.302/2016 (que promoveu reajuste na remuneração dos servidores do Senado Federal). 

Observou a unidade instrutiva que a Lei 13.302/2016 (que reajustou a remuneração dos servidores 
do Senado Federal e disciplinou o pagamento das parcelas remuneratórias devidas a esses servidores), não 

se caracteriza como uma lei de revisão geral de remuneração dos servidores públicos federais, tal como 
foram as Leis 10.331/2001 e 10.697/2003. 

Não obstante essa análise, a instrução da Sefip concluiu que a irregularidade foi detectada após a 

vigência do ato, não cabendo, no caso presente, propor a ilegalidade do ato, como sempre vem sendo 
proposto em casos semelhantes. Todavia caberia determinação ao Senado Federal para que retificasse os 

valores percebidos a título de incorporação de quintos/décimos do(a) servidor(a), para os valores anteriores 
à vigência da Lei 13.302/2016. 

Com as devidas escusas, não vislumbro na instrução da unidade técnica fundamentação suficiente 

na doutrina ou na jurisprudência desta Casa ou dos Tribunais pátrios que justifiquem a conclusão com 
relação ao caso sob análise. 

Por esse motivo, determino o retorno dos autos à Sefip para que fundamente sua conclusão ou a 
revise, se for o caso, com novo trânsito pelo Ministério Público junto ao TCU antes do encaminhamento ao 
meu Gabinete. 

À Sefip, para as providências a seu cargo. 

Brasília, 25 de julho de 2022 

AUGUSTO NARDES 
Relator 
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EDITAIS 
 

SECRETARIA DE GESTÃO DE PROCESSOS 
 

EDITAL 0832/2022-TCU/SEPROC, DE 2 DE JUNHO DE 2022 

TC 003.274/2015-2 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 

NOTIFICADA CONHECER CONSULTORIA E MARKETING LTDA - ME, CNPJ: 
07.046.650/0001-17, na pessoa de seu representante legal, do Acórdão 1422/2010-TCU-Plenário, Rel. 

Ministro Raimundo Carreiro, Sessão de 3/6/2020, que conheceu do recurso interposto e, no mérito, negou-
lhe provimento, mantendo inalterado o Acórdão 682/2019-TCU-Plenário, Rel. Ministro Augusto Nardes, 
Sessão de 27/3/2019, proferido no processo TC 003.274/2015-2, por meio do qual o Tribunal julgou 

irregulares suas contas e a condenou a recolher aos cofres do Tesouro Nacional (mediante GRU, código 
13902-5), valor(es) histórico(s) atualizado(s) monetariamente desde a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência, 

acrescido(s) dos juros de mora devidos, até o efetivo recolhimento, abatendo-se montante eventualmente 
ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total atualizado monetariamente e acrescido dos juros 
de mora até 2/6/2022: R$ 778.467,52; em solidariedade com os responsáveis Luiz Henrique Peixoto de 

Almeida, CPF 058.352.751-53, Premium Avança Brasil, CNPJ 07.435.422/0001-39, e Claudia Gomes de 
Melo, CPF 478.061.091-53. O ressarcimento deverá ser comprovado junto ao Tribunal no prazo de quinze 

dias a contar da data desta publicação.  

Deverá ser comprovado, no mesmo prazo de quinze dias, o recolhimento aos cofres do Tesouro 
Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 90.000,00 

(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do acórdão condenatório até a data do efetivo 
recolhimento, se paga após o vencimento, podendo haver incidência de outros acréscimos legais, se atingida 

fase de execução judicial.  

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

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

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

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

processos e documentos sigilosos depende de solicitação formal e posterior autorização do relator. 
Informações detalhadas sobre o uso da plataforma, inclusive para fins de cadastro e credenciamento, podem 
ser consultadas ao acionar o ícone “Conecta-TCU” do Portal TCU. 

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

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

RENAN SALES DE OLIVEIRA 

Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 140 de 26/07/2022, Seção 3, p. 142) 
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EDITAL 0864/2022-TCU/SEPROC, DE 9 DE JUNHO DE 2022 

TC 003.719/2017-0 - Em razão do disposto no art. 22, III, da Lei 8.443/1992, fica 
NOTIFICADA SOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 10.213.520/0001-36, 

na pessoa de seu representante legal, dos Acórdãos 11136/2020-TCU-Segunda Câmara, Rel. Ministro 
Aroldo Cedraz, Sessão de 6/10/2020, e 7610/2021-TCU-Segunda Câmara, Rel. Ministro Jorge Oliveira, 
Sessão de 11/5/2021, proferidos no processo TC 003.719/2017-0, por meio dos quais o Tribunal conheceu 

dos recursos interpostos e, no mérito, negou provimento ao primeiro e rejeitou o segundo.  

Dessa forma, fica SOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. NOTIFICADA 

para recolher aos cofres do Fundo Nacional de Saúde valor(es) histórico(s) atualizado(s) monetariamente 
desde a(s) respectiva(s) data(s) de ocorrência, acrescido(s) dos juros de mora devidos, até o efetivo 
recolhimento, abatendo-se montante eventualmente ressarcido, na forma da legislação em vigor. Valor total 

atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora até 9/6/2022: R$ 66.145,27; em solidariedade 
com a responsável Evoli Neves da Silva, CPF: 193.221.940-49. O ressarcimento deverá ser comprovado 

junto ao Tribunal no prazo de quinze dias a contar da data desta publicação.  

Deverá ser comprovado, no mesmo prazo de quinze dias, o recolhimento aos cofres do Tesouro 
Nacional, mediante GRU, código 13901-7, da multa aplicada por este Tribunal, no valor de R$ 4.000,00 

(art. 57 da Lei 8.443/1992), a qual será atualizada desde a data do acórdão condenatório até a data do efetivo 
recolhimento, se paga após o vencimento, podendo haver incidência de outros acréscimos legais, se atingida 

fase de execução judicial.  

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

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

O acesso ao processo indicado nesta comunicação pode ser realizado por meio da plataforma 
de serviços digitais Conecta-TCU, disponível no Portal TCU (www.tcu.gov.br). A visualização de 
processos e documentos sigilosos depende de solicitação formal e posterior autorização do relator. 

Informações detalhadas sobre o uso da plataforma, inclusive para fins de cadastro e credenciamento, podem 
ser consultadas ao acionar o ícone “Conecta-TCU” do Portal TCU. 

Informações detalhadas acerca do processo, do(s) valor(es) histórico(s) do débito com a(s) 
respectiva(s) data(s) de ocorrência e do(s) cofre(s) credor(es) podem ser obtidas junto à Secretaria de Gestão 
de Processos (Seproc), telefone (61) 3527-5234, e-mail cacidadao@tcu.gov.br, ou em qualquer outra 

Secretaria de Controle Externo do Tribunal. 

RENAN SALES DE OLIVEIRA 

Chefe de Serviço 

(Publicado no DOU Edição nº 140 de 26/07/2022, Seção 3, p. 142) 
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