Número 65
Fevereiro de 2019
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 li nks disponíveis.

Acórdão 1409/2019 Primeira Câmara (Pedido de Reexame, Relator Ministro Bruno Dantas)
Aposentadoria. Anistia. Transposição de regime jurídico. Regime celetista. Regime estatutário. Reintegração de pessoal.
São irregulares a reintegração e a aposentação de servidores anistiados com base na Lei 8.878/1994, oriundos de empresas
públicas extintas, com transposição do regime de trabalho, de celetista para estatutário.
Acórdão 1409/2019 Primeira Câmara (Pedido de Reexame, Relator Ministro Bruno Dantas)
Princípio da ampla defesa. Controle objetivo. Ato ilegal. Anulação. Determinação. Súmula vinculante.
Nos processos em que o TCU determina a órgão jurisdicionado a adoção de providências para o exato cumpri mento de lei
(art. 71, inciso IX, da Constituição Federal), sem ele próprio anular o ato questionado, a relação se estabelece entre o Tribunal
e o órgão, e não entre servidores do órgão e o Tribunal, não se aplicando, portanto, a Súmula Vinculante 3 do STF. Nesses
casos, o exercício do contraditório e da ampla defesa deve ser exercido pelo servidor no próprio órgão.
Acórdão 1639/2019 Primeira Câmara (Aposentadoria, Relator Ministro Vital do Rêgo)
Quintos. Marco temporal. Incorporação. Legislação.
A incorporação de quintos é possível até a data de publicação da Lei 9.624/1998 (8/4/1998).
Acórdão 1660/2019 Primeira Câmara (Embargos de Declaração, Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues)
Acumulação de cargo público. Irregularidade. Vencimentos. Proventos. Ressarcimento administrativo.
Na acumulação ilícita de proventos e vencimentos, a restituição devida incide sobre os valores recebidos irregularmente a
título de proventos, pois, tendo havido o efetivo labor no cargo em atividade, os vencimentos pagos constituem justa
retribuição pelo trabalho realizado pelo servidor e sua restituição configuraria enriquecimento sem cau sa da Administração.
Acórdão 1861/2019 Primeira Câmara (Pedido de Reexame, Relator Ministro Bruno Dantas)
Quintos. Marco temporal. Pagamento. Coisa julgada. Inconstitucionalidade. STF.
O pagamento de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, mesmo que decorrente
de decisão judicial transitada em julgado, deve ser cessado imediatamente, sem a necessidade de ajuizamento de ação
rescisória e sem que caracterize afronta à coisa julgada, porquanto se trata de relação jurídica de trato continuado e a
incorporação de quintos no mencionado período foi declarada inconstitucional pelo STF.
Acórdão 591/2019 Segunda Câmara (Pensão Civil, Relator Ministro Raimundo Carreiro)
Ato sujeito a registro. Alteração. Pensão civil. Ato complexo.
A ausência de registro do ato inicial de concessão de pensão, por si só, impede a apreciação de ato de alteração posterior,
pois o benefício previdenciário ainda não se aperfeiçoou.
Acórdão 810/2019 Segunda Câmara (Representação, Relator Ministro Raimundo Carreiro)
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Aposentadoria por invalidez. Capacidade laboral. Reversão de pessoal. Junta médica. Laudo.
O exercício de atividade remunerada por servidor aposentado por invalidez não implica necessariamente reversão (art. 25,
inciso I, da Lei 8.112/1990), tampouco obrigação de ressarcir os valores recebidos a título de proventos. Tendo a junta médica
oficial atestado a persistência das condições que ensejaram a aposentadoria (art. 188, § 5º, da Lei 8.112/1990), não há óbice
a que o servidor inativo exerça atividade remunerada.
Acórdão 811/2019 Segunda Câmara (Recurso de Reconsideração, Relator Ministro Vital do Rêgo)
Adicional de periculosidade. Requisito. Adicional de insalubridade. Laudo. Atualização.
A concessão de adicionais de periculosidade e de insalubridade somente pode ser efetuada quando observada a existência
de laudos técnicos atualizados de avaliação de riscos e caracterização dos locais de trabalho.
Acórdão 831/2019 Segunda Câmara (Aposentadoria, Relator Ministra Ana Arraes)
Transposição de regime jurídico. Hora extra judicial. Regime celetista. Regime estatutário. Remuneração. Irredutibilidade.
VPNI.
A hora extra judicial é vantagem própria do regime celetista e, por isso, incompatíve l com o regime estatutário. A manutenção
de pagamentos relativos a essa vantagem apenas seria admissível se fosse necessário assegurar, imediatamente após a
transposição ao Regime Jurídico Único (RJU), a irredutibilidade da remuneração. Nessa hipótese, a vantagem seria paga
sob a forma de VPNI e paulatinamente compensada nos aumentos subsequentes conferidos ao funcionalismo, até seu
completo desaparecimento.
Acórdão 927/2019 Segunda Câmara (Admissão, Relator Ministro-Substituto André de Carvalho)
Ato sujeito a registro. Princípio da publicidade. Admissão de pessoal. Nomeação de pessoal. Imprensa oficial. Publicação.
Concurso público. Validade.
Não somente a nomeação do candidato aprovado, mas também a publicação do respectivo ato na imprensa oficial deve
ocorrer dentro do prazo de validade do concurso público, com o intuito de melhor atender ao princípio da publicidade (art. 37,
caput, e inciso IV, da Constituição Federal).
Acórdão 1305/2019 Segunda Câmara (Aposentadoria, Relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer)
Tempo de serviço. Tempo ficto. Adicional de insalubridade. INSS. Certidão. Laudo.
O mero recebimento de adicional de insalubridade não comprova a prestação de serviço público sob condições insalubres.
A comprovação da condição de insalubridade requer certidão do INSS ou laudo pericial emitido por au toridade competente.
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