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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 1599/2019 Plenário (Aposentadoria, Relator Ministro Benjamin Zymler)
Aposentadoria. Vantagem opção. Vedação. Marco temporal. Entendimento.
É vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração
do cargo em comissão (“opção”, art. 2º da Lei 8.911/1994), aos servidores que implementaram os requisitos de aposentadoria
após 16/12/1998, data de publicação da EC 20/1998, que limitou o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no
qual se deu a aposentadoria.
Acórdão 1614/2019 Plenário (Representação, Relator Ministra Ana Arraes)
Remuneração. Decisão judicial. Plano econômico. Vantagem pecuniária. Incorporação.
Devem ser absorvidas na ou eliminadas da estrutura remuneratória dos servidores públicos federais, conforme o caso, o
pagamento das seguintes rubricas judiciais: a) Plano Bresser (reajuste de 26,06%, referente à inflação de junho de 1987); b)
URP de abril e maio de 1988 (16,19%); c) Plano Verão (URP de fevereiro de 1989, com o índice de 26,05%); d) Plano Collor
(1990, com o índice de 84,32%); e) incorporação de horas extras; f) vantagem pessoal do art. 5º do Decreto 95.689/1988,
concedida com o fito de evitar o decesso remuneratório em razão do reenquadramento de docentes e técnicos administrativos
no Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos; g) percentual de 28,86%, referente ao reajuste
concedido exclusivamente aos militares pelas Leis 8.622/1993 e 8.627/1993, posteriormente estendido aos servidores civis
pela Medida Provisória 1.704/1998; h) percentual de 3,17%, em função de perda remuneratória decorrente da aplicação
errônea dos critérios de reajuste em face da URV (referente ao Plano Real); e i) percentual de 10,8%, concedido
exclusivamente para proventos de aposentadoria e pensão civil.
Acórdão 1707/2019 Plenário (Representação, Relator Ministro Bruno Dantas)
Acumulação de cargo público. Irregularidade. Inconstitucionalidade. Regularização. Decadência. Entendimento.
Não incide a decadência quando se trata de acumulação inconstitucional de cargos, empregos ou funções públicas, devendo
os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal regularizarem esse tipo de situação mesmo quando o ato de
admissão ou concessão já tenha sido registrado pelo TCU, independentemente do tempo transcorrido.
Acórdão 1790/2019 Plenário (Representação, Relator Ministro Raimundo Carreiro)
Jornada de trabalho. Cargo em comissão. Função de confiança. Limite. Poder discricionário.
É lícito aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal definir a jornada de trabalho dos ocupantes de cargos em
comissão e de função de confiança dentro do intervalo de seis a oito horas diárias, pois a legislação não sujeita os ocupantes
de cargo em comissão ou de função de confiança necessariamente à jornada máxima de quarenta horas semanais, não
havendo equivalência entre os termos legais “integral dedicação ao serviço” e “cumprimento da jornada máxima de trabalho”
(art. 19 da Lei 8.112/1990).
Acórdão 1790/2019 Plenário (Representação, Relator Ministro Raimundo Carreiro)
Remuneração. Hora extra. Cálculo. Regime estatutário.
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No âmbito do regime estatutário, o divisor utilizado para o cálculo do salário -hora do serviço extraordinário deve ser 200,
próprio da jornada máxima de trabalho de oito horas diárias e quarenta horas semanais, estabelecida pelo art. 19 da Lei
8.112/1990, e em conformidade com os princípios constitucionais da eficiência e da moralidade, ainda que o servidor esteja
submetido a jornada inferior por faculdade da Administração.
Acórdão 5545/2019 Primeira Câmara (Aposentadoria, Relator Ministro Benjamin Zymler)
Aposentadoria. Estágio probatório. Estabilidade. Recondução. Exoneração de pessoal.
O servidor estável no serviço público, no exercício de cargo no qual ainda não tenha aperfeiçoado a titularidade, pode se
aposentar no cargo que ocupava anteriormente, desde que haja sua recondução ao cargo primitivo – o que implica a
necessária exoneração do cargo em que o servidor estiver cumprindo o estágio probatório (arts. 29, inciso I, e 34, parágrafo
único, da Lei Lei 8.112/1990) –, pois o pressuposto da aposentadoria estatutária é que o servidor esteja no exercício do cargo
público em que se dará a aposentação.
Acórdão 5552/2019 Primeira Câmara (Pensão Civil, Relator Ministro-Substituto Augusto Sherman)
Pensão. Montepio civil. Filha maior solteira. Cargo efetivo. Marco temporal.
É ilegal a concessão de pensão de montepio civil a filha maior solteira ocupante de cargo público efetivo, pois o art. 5º,
parágrafo único, da Lei 3.373/1958 aplica-se ao instituto do montepio civil após a edição da Lei 4.259/1963.
Acórdão 5552/2019 Primeira Câmara (Pensão Civil, Relator Ministro-Substituto Augusto Sherman)
Pensão. Montepio civil. Legislação.
O montepio civil da União é disciplinado pela Lei 3.373/1958, por força do disposto na Lei 4.259/1963. O Decreto 83.226/1979,
a pretexto de regulamentar a Lei 6.554/1978, instituiu novo regime para o montepio civil facultado aos magistrados,
extrapolando sua finalidade regulamentar, porquanto estabeleceu preceitos ao arrepio da lei, a exemplo do dispositivo que
afastou a aplicação da Lei 4.259/1963.
Acórdão 5919/2019 Primeira Câmara (Aposentadoria, Relator Ministro Benjamin Zymler)
Aposentadoria. Proventos. Cargo em comissão. Função de confiança. Contribuição previdenciária. Base de cálculo.
A retribuição pelo exercício de função comissionada não pode integrar proventos de aposentadoria, pois constitui parcela
integrante da remuneração sobre a qual não incide a contribuição social do servidor público civil ativo, a partir da vigência da
EC 20/1998.
Acórdão 5928/2019 Primeira Câmara (Pensão Civil, Relator Ministro Bruno Dantas)
Pensão civil. Concessão simultânea. Companheiro. União estável. Prova (Direito).
O despacho de autoridade administrativa que autoriza a inclusão de companheira nos assentamentos funcionais do instituidor
da pensão não é suficiente para comprovar a existência de união estável. A decisão administrativa, por si só, não constitui
prova dos fatos nela consignados. O que constitui prova são os documentos que a embasaram.
Acórdão 5280/2019 Segunda Câmara (Aposentadoria, Relator Ministro-Substituto André de Carvalho)
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. O cargo técnico ou científico (art. 37, inciso XVI, alínea b, da Constituição Federal) é aquele cujas atribuições não
possuem natureza eminentemente burocrática ou repetitiva e para cujo exercício são exigidos conhecimentos técnicos
específicos e habilitação legal, não necessariamente em nível superior. A expressão “técnico” em nome de car go não é
suficiente, por si só, para classificá-lo na categoria de cargo técnico ou científico a que se refere aquele dispositivo
constitucional.
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