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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 deliberações por meio dos links disponíveis.

Acórdão 1172/2017 Plenário (Pedido de Reexam e, Relator Ministro Benjamin Zymler)
Conselho de fiscalização profissional. Admissão de pessoal. Cargo. Emprego público. Criação. Legislação.
Diferentemente do que se dá com os cargos estatutários, necessariamente criados por lei, os chamados empregos públicos,
mormente os das entidades dotadas de ampla autonomia administrativa e financeira, como as autarquias corporativas
(conselhos de fiscalização profissional), prescindem, na sua origem, da edição de atos normativos específicos.
Acórdão 1240/2017 Plenário (Pensão Civil, Relator Ministro Benjamin Zymler)
Aposentadoria proporcional. Doença especificada em lei. Proventos. Integralização. Pensão. Junta médica.
Ainda que a causa mortis apontada na certidão de óbito seja doença especificada em lei, o administrador não está autorizado
a integralizar os proventos, para fins de percepção de pensão, sem que o inativo, em vida, tenha sido previamente submetido
a junta médica oficial.
Acórdão 1252/2017 Plenário (Pedido de Reexame, Relator Ministro Vital do Rêgo)
Previdência complementar. Contribuição. Pensionista. Dependente. Limite.
A contribuição do patrocinador estatal para plano de benefícios de previdência privada tem como limite a contribuição do
participante, inclusive assistido (art. 6º, § 1º, da LC 108/2001), não abrangendo o segurado beneficiário (pensionista ou
dependente), conforme conceitos definidos no art. 8º da LC 109/2001.
Acórdão 1302/2017 Plenário (Pensão Civil, Relator Ministro Benjamin Zymler)
Remuneração. Vantagem pecuniária. Gratificação. Salário -mínimo. Base de cálculo.
É vedado utilizar o abono de complementação do salário mínimo (art. 40, parágrafo único, da Lei 8.112/1990) como base de
cálculo de gratificações , pois a Constituição Federal proíbe a vinculação do salário mínimo para qualquer fim (art. 7º, inciso
IV).
Acórdão 1331/2017 Plenário (Aposentadoria, Relator Ministro Augusto Nardes )
Aposentadoria. Anistia. Transposição de regime jurídico. Vedação. Empresa pública. Extinção.
Não se admite a aposentação, pelo regime próprio de previdência social dos servidores públicos da União, de ex-empregados
de empresas públicas extintas alcançados pela anistia prevista na Lei 8.878/1994, uma vez que o reingresso nos quadros da
Administração Pública não altera o regime de celetista para estatutário.
Acórdão 4216/2017 Primeira Câmara (Aposentadoria, Relator Ministro Benjamin Zymler)
Tempo de serviço. Trabalho rural. Recolhimento. Contribuição previdenciária. Certidão. INSS.
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Embora a certidão de tempo de serviço rural expedida pelo INSS tenha validade para garantir a produção de efeitos no âmbito
da previdência geral, ela não é suficiente para percepção de benefício no regime estatutário quando não acompanhada da
comprovação de recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias .
Acórdão 4217/2017 Primeira Câmara (Admissão, Relator Ministro Benjamin Zymler)
Ato sujeito a registro. Decisão judicial. Validade. Prorrogação. Prazo. Concurso público. Admissão de pessoal.
A expiração do prazo de validade do concurso público constitui óbice inafastável ao registro pelo T CU de atos de admissão
efetuados posteriormente, devendo, no entanto, ser assegurada a produção dos efeitos dessas admissões enquanto subsistir
decisão judicial favorável aos interessados.
Acórdão 4837/2017 Primeira Câmara (Embargos de Declaração, Relator Ministro Vital do Rêgo)
Ato sujeito a registro. Ato complexo. Decadência. Termo inicial.
O prazo decadencial a que se refere o art. 54 da Lei 9.784/1999 somente começa a contar a partir da data de registro do ato
pelo TCU. Quando o ato de pessoal é apreciado pela ilegalidade, com negativa de registro, não há que se falar em início da
contagem do prazo decadencial, até porque tal ato ilegal não existia no mundo jurídico.
Acórdão 5054/2017 Segunda Câmara (Pensão Civil, Relator Ministro-Substituto André de Carvalho)
Pensão civil. Dependência econômica. Menor sob guarda ou tutela. Cônjuge. Filho.
Para fins de concessão de pensão civil, a presunção de dependência econômica em relação ao instituidor é absoluta quanto
ao cônjuge e ao filho menor, e relativa quanto ao menor sob guarda e ao filho maior inválido.
Acórdão 5418/2017 Segunda Câmara (Pedido de Reexame, Relator Ministro Augusto Nardes )
Tempo de serviço. Aluno. Escola militar. Aluno-aprendiz.
O período de graduação na condição de aluno civil vinculado ao Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) não se confunde
com tempo obtido na condição de aluno-aprendiz e não é computável para fins de averbação de tempo de serviço para
aposentadoria.
Acórdão 5507/2017 Segunda Câmara (Pedido de Reexame, Relator Ministro José Múcio Monteiro)
Aposentadoria. Proventos. Quintos. Coisa julgada. Remuneração.
A incorporação de quintos/décimos no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a publicação da MP 2.22545/2001, assegurada m ediante decisão judicial a vencimento de servidor na atividade, não pode ser carreada
automaticamente para os proventos de inatividade ou pensão. A extensão da coisa julgada para o cálculo dos proventos deve
ser analisada caso a caso, sob pena de se reconhecer a perpetuação de direito declarado, a ponto de se alcançar instituto
jurídico diverso, o dos proventos .
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