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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 1282/2018 Plenário (Auditoria, Relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira)
Conselho de fiscalização profissional. Admissão de pessoal. Atividade -fim. Cargo. Plano de carreira.
O cargo de delegado regional em conselho de fiscalização profissional, por suas funções estreitamente vinculadas às
atividades finalísticas da entidade, deve estar previsto no plano de cargos e salários do respectivo conselho, de forma a se
cumprir o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, sendo irregular sua instituição como cargo honorífico por meio de
resolução.
Acórdão 1293/2018 Plenário (Representação, Relator Ministro Vital do Rêgo)
Pensão civil. Redutor. Cálculo. Atualização.
Nas concessões de pensões civis com paridade concedidas a partir de 20/2/2004, o redutor previsto na Lei 10.887/2004 deve
ser recalculado sempre que houver reajuste nos benefícios do Regime Geral de Previdência Social ou na remuneração do
cargo do instituidor da pensão, incluindo parcelas remuneratórias criadas após a concessão da pensão que sejam extensíveis
aos pensionistas, em respeito ao estabelecido no art. 40, § 7º, incisos I e II, da Constituição Federal, c/c o princípio da
isonomia.
Acórdão 5267/2018 Primeira Câmara (Admissão, Relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira)
Acumulação de cargo público. Professor. Cargo técnico. Nível médio.
É irregular a acumulação de cargo de professor com de técnico de nível médio para o qual não se exige qualquer formação
específica e cujas atribuições não são de natureza eminentemente técnica ou científica. A expressão “técnico” em nome de
cargo não é suficiente, por si só, para classificá-lo na categoria de cargo técnico ou científico a que se refere o art. 37, inciso
XVI, alínea “b”, da Constituição Federal.
Acórdão 5827/2018 Primeira Câmara (Aposentadoria, Relator Ministro Benjamin Zymler)
Jornada de trabalho. Acumulação de cargo público. Compatibilidade de horário. Comprovação.
O somatório das jornadas de trabalho em patamar superior a sessenta horas semanais não implica, por si só, a
incompatibilidade do exercício de cargos acumuláveis , devendo ser verificadas no caso concreto a compatibilidade de
horários e a ausência de prejuízo às atividades exercidas em cada um dos cargos.
Acórdão 4488/2018 Segunda Câmara (Pensão Civil, Relator Ministro Augusto Nardes )
Aposentadoria. Vantagem opção. Legislação. Instituição federal de ensino. VPNI.
A vantagem do art. 193 da Lei 8.112/1990 (opção) para os servidores das instituições federais de ensino que se aposentaram
após a edição da Lei 8.168/1991 será correspondente às remunerações de cargo de direção (CD) ou de função gratificada
(FG) estabelecidas por esta lei. Para aqueles que já exerciam função comissionada na vigência da Portaria -MEC 474/1987
e permaneceram no exercício dos respectivos cargos ou funções resultantes da transformação, sem solução de continuidade,
a diferença apurada com base nos parâmetros da citada portaria, em respeito ao princípio da irredutibilidade de vencimentos,
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deve ser transformada em vantagem pessoal, a ser absorvida p elas futuras reestruturações da carreira e sujeita
exclusivamente aos reajustes gerais concedidos a todos os servidores pú blicos federais.
Acórdão 4497/2018 Segunda Câmara (Pedido de Reexame, Relator Ministro Augusto Nardes )
Adicional por tempo de serviço. Requisito. Tempo de serviço. Cargo em comissão.
O tempo de serviço prestado por servidor no exercício de cargo em comissão, sem concomitância com titularidade de cargo
de provimento efetivo, não é computável para fins de concessão de gratificação adicional por tempo de serviço (anuênio).
Acórdão 4510/2018 Segunda Câmara (Prestação de Contas , Relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer)
Sistema S. Admissão de pessoal. Processo seletivo. Recurso.
Embora as entidades do Sistema S possam adotar formas de seleção de pessoal com menor rigor do que as exigidas para
o concurso público, é obrigatória a previsão de etapa recursal nos processos seletivos promovidos por essas entidades, em
observância ao princípio da transparência e aos princípio s constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade,
da isonomia, da eficiência e da publicidade.
Acórdão 4684/2018 Segunda Câmara (Pensão Civil, Relator Ministro Augusto Nardes )
Ressarcimento administrativo. Dispensa. Má-fé. Pensão civil. Omissão.
Configura má-fé do interessado a omissão de informação sabidamente relevante com a intenção de induzir a erro a
Administração na concessão de benefício pensional. Nesse caso, não se aplica a Súmula TCU 106, ensejando a
obrigatoriedade de devolução ao erário de toda a importância indevidamente recebida.
Acórdão 4697/2018 Segunda Câmara (Aposentadoria, Relator Ministro Aroldo Cedraz)
Aposentadoria especial. Policial. Contagem de tempo de serviço. Insalubridade. Periculosidade. Penosidade.
É ilegal a contagem especial de tempo de serviço em atividades insalubres, penosas e perigosas quando da concessão de
aposentadorias especiais de policiais (LC 51/1985), porquanto estas já são concedidas com tempo reduzido. A prestação de
serviço em condições decorrentes do exercício de atividade policial não dá ensejo, simultaneamente, a dois benefícios, de
idêntica natureza, com dupla redução do tempo de serviço necessário à aposentadoria.
Acórdão 4708/2018 Segunda Câmara (Pedido de Reexame, Relator Ministra Ana Arraes )
Remuneração. URV. Marco temporal. Quintos.
É legal o pagamento da rubrica referente ao percentual de 3,17% (URV) incidente exclusivamente sobre a parcela oriunda
da incorporação de quintos e décimos, desde que implementada até dezembro de 1994, pois está excepcionada da absorção
pela reorganização ou reestruturação de cargos e carreiras (art. 10 da MP 2.225-45/2001).
Acórdão 4724/2018 Segunda Câmara (Admissão, Relator Ministro José Múcio Monteiro)
Concurso público. Convocação. Validade. Posse (Pessoal). Exercício do cargo. Prazo.
A posse, a celebração do contrato de trabalho ou o efetivo exercício não precisam ocorrer dentro do prazo de validade do
concurso público, mas apenas a convocação do aprovado, nos termos do art. 37, inciso IV, da Constituição Federal.
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