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Este Boletim contém informações sintéticas de decisões proferidas pelos Colegiados do TCU, relativas à área de Pessoal,
que receberam indicação de relevância sob o prisma jurisprudencial no período acima indicado. Os enunciados procuram
retratar o entendimento das deliberações das quais foram extraídos. As informações aqui apresentadas não constituem,
todavia, resumo oficial da decisão proferida pelo Tribunal nem representam, necessariamente, o posicionamento
prevalecente do TCU sobre a matéria. O objetivo é facilitar o acompanhamento dos acórdãos mais importantes do TCU. Para
aprofundamento, o leitor pode acessar o inteiro teor das delib erações por meio dos links disponíveis.

Acórdão 3160/2016 Plenário (Representação, Relator Ministro Benjamin Zymler)
Teto constitucional. Acumulação de cargo público. Abate -teto. Ente da Federação. Proventos.
Nas acumulações de vencimentos de cargo e de proventos de aposentadoria, estes é que deverão ser reduzidos sempre que
necessária eventual glosa a título de abate-teto, por força do disposto no art. 40, § 11, da Constituição Federal, mesmo nos
casos em que os vencimentos são custeados pela União e os proventos, por outro ente da Federação.
Acórdão 3195/2016 Plenário (Representação, Relator Ministro Raimundo Carreiro)
Teto constitucional. Base de cálculo. Cessão de pessoal. Empregado público. Cargo em comissão. Ressarcimento.
Nos casos de cessão de empregados públicos a órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, a que se refere
o art. 93 da Lei 8.112/1990, incide o teto remuneratório (art. 37, inciso XI, da Constituição Federal) sobre o valor total custeado
com recursos do Tesouro Nacional, incluindo o reembolso de que trata o Decreto 4.050/2001 e a retribuição pelo exercício
do cargo em comissão.
Acórdão 3201/2016 Plenário (Consulta, Relator Ministro Raimundo Carreiro)
Execução orçamentária. Precatório. Decisão judicial. Ato administrativo. Passivo. Servidor público. Consulta.
É ilegal e inconstitucional o pagamento de passivo a servidor público pela via administrativa, quando não houve a instauração
do processo judicial de execução relativo à decisão judicial transitada em julgado que reconheceu o seu direito creditício,
uma vez que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em virtude de sentença judiciária, ainda que haja disponibilidade
de créditos orçamentários e recursos financeiros, devem obedecer exclusivamente à ordem cronológica de apresentação dos
precatórios correspondentes, nos termos do art. 100 da Constituição Federal e do art. 10 da LC 101/2000 (LRF).
Acórdão 73/2017 Plenário (Monitoramento, Relator Ministro José Múcio Monteiro)
Remuneração. Hora extra. Contribuição previdenciária. Base de cálculo. CLT. Empregado público.
A contribuição previdenciária incide sobre a hora extra auferida por empregados públicos regidos pela CLT, tendo em vista
sua natureza salarial e por força do art. 28, inciso I, da Lei 8.212/1991, não se aplicando ao caso a Lei 10.887/2004, que se
refere ao regime previdenciário próprio dos servidores públicos estatutários .
Acórdão 73/2017 Plenário (Monitoramento, Relator Ministro José Múcio Monteiro)
Teto constitucional. Base de cálculo. Hora extra. Empregado público. Abate -teto.
O valor pago a título de hora extra deve ser incluído no valor do salário do empregado público para efeito da incidência do
abate-teto, tendo em vista sua natureza remuneratória.
Acórdão 359/2017 Primeira Câmara (Aposentadoria, Relator Ministro Benjamin Zymler)
Teto constitucional. Acumulação de cargo público. Magistrado. Proventos. Vencimentos.
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Nas situações em que houver acumulação de proventos de inatividade ou acumulação de proventos com remuneração de
cargo público, aplica-se à soma dos rendimentos o teto remuneratório fixado no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal,
em todas as hipóteses de acumulação constitucionalmente previstas, inclusive as referentes a magistrados e membros do
Ministério Público, tendo em vista o disposto no art. 40, § 11, do texto constitucional.
Acórdão 13564/2016 Segunda Câmara (Embargos de Declaração, Relator Ministra Ana Arraes )
Tempo de serviço. Advocacia. Requisito. OAB. INSS. Certidão. Trabalho voluntário.
Para a averbação de tempo de serviço relativo a advocacia são necessárias a declaração emitida pela OAB, que atesta a
regularidade do exercício da profissão, e a certidão emitida pelo INSS, que comprova o recolhimento previdenciário, nos
termos da Lei 3.807/1960, documentos exigíveis inclusive na hipótese de exercício da advocacia sem remuneração.
Acórdão 13564/2016 Segunda Câmara (Embargos de Declaração, Relator Ministra Ana Arraes )
Provimento do cargo. Reversão de pessoal. Magistrado. Legislação.
Não se aplica aos integrantes da carreira da m agistratura a reversão prevista no art. 25 da Lei 8.112/1990, pois somente por
lei complementar, de iniciativa do STF, o Estatuto da Magistratura pode ser modificado.
Acórdão 13586/2016 Segunda Câmara (Aposentadoria, Relator Ministro Vital do Rêgo)
Remuneração. Coisa julgada. Decisão judicial. Pressupostos. Alteração. Ação rescisória.
Havendo alteração nos pressupostos de fato que fundamentaram decisão judicial transitada em julgado que reconheceu a
servidor o direito a determinado acréscimo remuneratório, a eficácia do julgado cessa de imediato, indep endentemente de
ação rescisória.
Acórdão 669/2017 Segunda Câmara (Aposentadoria, Relator Ministro-Substituto André de Carvalho)
Aposentadoria. Aposentadoria-prêmio. Magistrado. Subsídio.
Com a entrada em vigor da Lei 11.143/2005, que instituiu o subsídio para a magistratura, as vantagens previstas no art. 184
da Lei 1.711/1952 e no art. 192 da Lei 8.112/1990 deixaram de ser devidas, em face da regra imposta pelo art. 39, § 4º, da
Constituição Federal, segundo a qual é vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicio nal, abono, prêmio, verba de
representação ou outra espécie remuneratória ao subsídio, salvo as exceções previstas pela própria Constituição. A
manutenção do pagamento de vantagens não recepcionadas pela mudança de regime somente encontra amparo em face
do princípio da irredutibilidade de vencimentos.
Acórdão 1138/2017 Segunda Câmara (Aposentadoria, Relator Ministro-Substituto André de Carvalho)
Tempo de serviço. Advocacia. Solicitador acadêmico. Magistrado. Contribuição previdenciária. Legislação.
É vedado o cômputo de tempo de serviço, para fins de aposentadoria, prestado por magistra dos no exercício da advocacia
ou da função de solicitador acadêmico, sem a comprovação do recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias,
ainda que o tempo de serviço tenha sido prestado antes da EC 20/1998, pois essa emenda não liberou das contribuições
previdenciárias aqueles que já eram obrigados por lei a efetivá -las, como é o caso dos advogados , que são segurados
obrigatórios da previdência social desde a edição da Lei 3.807/1960.
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