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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 n em 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 lin ks disponíveis.

Acórdão 1751/2018 Plenário (Monitoramento, Relator Ministro Benjamin Zymler)
Regime de dedicação exclusiva. Vedação. Professor. Remuneração.
Ao docente em regime de dedicação exclusiva é vedado o exercício de atividades, mesmo não remuneradas, que, em alguma
medida, representem empecilho ao seu pleno envolvimento com a universidade.
Acórdão 1776/2018 Plenário (Representação, Relator Ministro Bruno Dantas )
Pessoal. Ato sujeito a registro. FCDF. Polícia Militar. Polícia Civil. Bombeiro militar. Entendimento.
Não compete ao TCU apreciar, para fins de registro, a legalidade das admissões e concessões de aposentadorias, reformas
e pensões relacionadas ao pessoal da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros Militar e das Secretarias de
Estado de Saúde e de Educação do Distrito Federal, remunerados com recursos oriundos do Fundo Constitucional do Distrito
Federal, sem prejuízo do exercício da competência do Tribunal de fiscalizar os gastos decorrentes do FCDF, com fundamento
no art. 71, inciso VI, da Constituição Federal.
Acórdão 1827/2018 Plenário (Pedido de Reexame, Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues )
Ato sujeito a registro. Revisão de ofício. Direito processual. Nulidade.
A revisão de ofício de ato de pessoal sujeito a registro deve ser processada nos autos que tratam do ato revisado, onde se
localizam os elementos de prova dos quais se extraem as conclusões do relator e do colegiado. Deliberar sobre a revisão em
autos que não versam sobre o caso em exame viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por se
tratar de julgamento que ignora a existência dos elementos de pro va e de defesa do caso concreto, e implica a nulidade do
acórdão.
Acórdão 1952/2018 Plenário (Aposentadoria, Relator Ministro Benjamin Zymler)
Quintos. Tempo de serviço. Empresa pública. Empresa estatal. Sociedade de economia mista.
É vedada a incorporação de quintos relativos ao exercício de cargo em comissão ou função de confiança em empresa estatal.
Acórdão 2007/2018 Plenário (Embargos de Declaração, Relator Ministro Vital do Rêgo)
Parte processual. Sindicato. Legitimidade. Pessoal. Ato sujeito a registro.
Nos processos em que se examina a legalidade de atos de pessoal (admissões, aposentadorias, pensões e reformas ), os
sindicatos não estão legitimados a atuar por substituição processual, pois são analisados pretensos direitos individuais
heterogêneos (direitos individuais puros) do interessado que figura nos autos, os quais estão fora do âmbito de aplicação do
art. 8º, inciso III, da Constituição Federal. No entanto, as entidades sindicais, caso acionadas pelos interessados, poderão
prestar auxílio jurídico na condição de representante processual.
Acórdão 2051/2018 Plenário (Denúncia, Relator Ministro-Substituto Augusto Sherman)
Conselho de fiscalização profissional. Função de confiança. Cargo em comissão.
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As funções de confiança dos conselhos de fiscalização profissional devem ser exclusivamente ocupadas por empregados do
quadro efetivo. Os seus cargos em comissão, a serem preenchidos por empregados do quadro efetivo nas condições e limites
mínimos a serem fixados por instruções dos conselhos federais, devem ser destinados apenas às atribuições de direção,
chefia e assessoramento, uma vez que as disposições do art. 37, inciso V, da Constituição Federal aplicam-se a essas
entidades.
Acórdão 2051/2018 Plenário (Denúncia, Relator Ministro-Substituto Augusto Sherman)
Conselho de fiscalização profissional. Rescisão contratual. Princípio da ampla defesa. Princípio do contraditório. Princípio da
motivação.
Na rescisão, por ato unilateral da entidade, de contrato de trabalho de empreg ado de conselho de fiscalização profissional
admitido mediante concurso público, devem ser observados os princípios estabelecidos no art. 37, caput, da Constituição
Federal, em especial os da impessoalidade e da moralidade, bem como os princípios da Administração Pública, notadamente
o relativo à motivação dos atos administrativos, com prévia instauração de processo administrativo, franqueando ao
interessado a ampla defesa e o contraditório.
Acórdão 9005/2018 Primeira Câmara (Prestação de Contas , Relator Ministro Bruno Dantas )
Jornada de trabalho. Instituição federal de ensino superior. Redução. Requisito. Legislação.
A autonomia das instituições federais de ensino superior não autoriza a redução da carga horária de seus servidores para
patamar inferior ao estabelecido pela legislação de regência. A flexibilização da jornada de trabalho é instituto de exceção,
que exige o cumprimento dos requisitos estabelecidos no Decreto 1.590/1995.
Acórdão 7436/2018 Segunda Câmara (Embargos de Declaração, Relator Ministro Augusto Nardes )
Sistema S. Admissão de pessoal. Processo seletivo. Princípio da publicidade. Internet.
As entidades do Sistema S devem, nos procedimentos de seleção de pessoal, publicar em suas páginas de transparência na
Internet os resultados de todas as fases do processo seletivo, contendo, quando for o caso, o nome dos candidatos inscritos,
aprovados e reprovados, e a classificação final, porquanto tais entidades, embora não integrem a Administração Pública,
gerem recursos públicos e, por essa razão, submetem-se aos princípios fundamentais do regime jurídico administrativo
previsto na Constituição Federal, em especial ao princípio da publicidade.
Acórdão 7805/2018 Segunda Câmara (Pensão Civil, Relator Ministra Ana Arraes )
Subsídio. Aposentadoria-prêmio. Ministério Público da União. Vedação.
É incompatível com o regime de subsídio a percepção destacada da vantagem prevista na parte final do art. 232, parágrafo
único, da LC 75/1993 (proventos de aposentadoria de membro do Ministério Público da União com acréscimo de 20%, caso
a aposentadoria se dê no último nível da carreira).
Acórdão 7921/2018 Segunda Câmara (Pensão Civil, Relator Ministro Aroldo Cedraz)
Pensão civil. Regime Próprio de Previdência Social. Regime celetista. Transposição de regime jurídico.
É ilegal a concessão de pensão civil à conta do regime próprio de previdência social se o institui dor era celetista e faleceu
antes do advento da Lei 8.112/1990, hipótese em que a mudança de regime não encontra amparo legal.
Acórdão 7950/2018 Segunda Câmara (Aposentadoria, Relator Ministro José Múcio Monteiro)
Tempo de serviço. Estagiário. Contribuição previdenciária. Vínculo empregatício.
O período de estágio no Projeto Rondon não é admissível como tempo de serviço para efeito de aposentadoria, haja vista
que essa atividade não caracteriza vínculo empregatício, nem gera contribuição a qualquer regime previdenciário.
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