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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 2452/2019 Plenário (Pedido de Reexam e, Relator Ministro Bruno Dantas)
Conselho de fiscalização profissional. Admissão de pessoal. Concurso público. Obrigatoriedade. STF.
A pendência de julgamento no STF da Reclamação 19.537/RS, em que se discute o regime jurídico de contratação de pessoal
pelos conselhos de fiscalização profissional, não afasta a necessidade de realização de concurso público para admissão de
pessoal por es sas entidades, o qual deve ser efetivado, ainda que de forma simplificada, com necessária observância dos
princípios constitucionais pertinentes (Súmula TCU 277).
Acórdão 2636/2019 Plenário (Representação, Relator Ministro Bruno Dantas)
Jornada de trabalho. Teletrabalho. Vedação. DPU.
É incompatível a adoção do regime de teletrabalho com as competências legais, o regime jurídico e as atribuições dos
membros da Defensoria Pública da União (DPU), por estar em desacordo com as incumbências fixadas no art. 134 da
Constituição Federal e com os objetivos institucionais definidos nos arts. 3º e 4º da LC 80/1994.
Acórdão 2643/2019 Plenário (Administrativo, Relator Ministro Bruno Dantas)
Administração federal. Acesso à informação. Férias. Autoridade. Informação pessoal.
A informação relativa aos dias exatos de gozo de férias por parte de autoridades públicas constitui informação de natureza
estritamente privada, cuja divulgação não é amparada pela LAI, salvo mediante consentimento expresso da respectiva
autoridade (art. 31 da Lei 12.527/2011).
Acórdão 11079/2019 Primeira Câmara (Pensão Civil, Relator Ministro Bruno Dantas)
Pensão civil. Dependente designado. Indicação. Ausência.
A ausência de designação formal do beneficiário não afasta a possibilidade de deferimento de pensão a pessoa designada
(art. 217 da Lei 8.112/1990), até a edição da MP 664/2014, desde que comprovados os requisitos necessários à concessão
do benefício por outros meios de prova.
Acórdão 11468/2019 Primeira Câmara (Pensão Civil, Relator Ministro Vital do Rêgo)
Ato sujeito a registro. Ato complexo. Revisão de ofício. Impossibilidade. Aposentadoria. Pensão civil.
Eventual irregularidade em ato de aposentadoria registrado pelo TCU, sem possibilidade de revisão de ofício (art. 260, § 2º,
do Regimento Interno do TCU), pode ser objeto de nova análise de legalidade na apreciação da pensão civil decorrente, pois
a concessão da pensão é ato novo, também complexo, que somente se aperfeiçoa após a análise realizada pelo TCU no
exercício da competência prevista no art. 71, inciso III, da Constituição Federal.
Acórdão 11484/2019 Primeira Câmara (Aposentadoria, Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues)
Tempo de serviço. Município. Aposentadoria. Certidão pública. Contribuição previdenciária. Marco temporal.
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Não é exigível comprovação da contribuição previdenciária correspondente ao tempo de se rviço municipal averbado para fins
de aproveitamento em ato de aposentadoria emitido pela Administração Pública Federal antes da entrada em vigor da EC
20/1998. Em situações da espécie, são válidas certidões emitidas por prefeituras, desde que haja a especificação dos atos
ou portarias de provimento e de vacância, com suas respectivas publicações, bem como o regime jurídico a que o servidor
foi submetido, se estatutário ou celetista. Em se tratando de regime celetista, o documento hábil para a averbação do tempo
de serviço é a certidão expedida pelo INSS.
Acórdão 11858/2019 Primeira Câmara (Aposentadoria, Relator Ministro-Substituto André de Carvalho)
Aposentadoria por invalidez. Proventos. Aposentadoria integral. Aposentadoria proporcional. Base de cálculo.
A EC 70/2012 não estendeu para todos os servidores aposentados por invalidez permanente que ingressaram no serviço
público até a publicação da EC 41/2003 a integralidade de proventos; ela tão somente assegurou que os seus proventos
(sejam eles proporcionais ou integrais) fossem calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se deu a
aposentadoria.
Acórdão 12182/2019 Primeira Câmara (Aposentadoria, Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues)
Remuneração. Adiantamento pecuniário PCCS. Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho. DPNI.
O pagamento da parcela denominada diferença individual (DI), decorrente do adiantamento pecuniário do Plano de
Classificação de Cargos e Salários (PCCS) concedido aos servidores das carreiras do Seguro Social e da Previdência, da
Saúde e do Trabalho (art. 30 da Lei 12.998/2014), só é legítimo na hipótese de haver resíduo de diferença pessoal
nominalmente identificada (DPNI - Lei 11.490/2007) não absorvida após a implementação total das tabelas de vencimento
básico constantes da Lei 11.355/2006, nos termos previstos na Lei 11.784/2008.
Acórdão 13190/2019 Primeira Câmara (Admissão, Relator Ministro Benjamin Zymler)
Regime de dedicação exclusiva. Vedação. Internet. Magistério.
O exercício de cargo de professor em regime de dedicação exclusiva impossibilita a atuação do servidor como professor em
cursos online.
Acórdão 11407/2019 Segunda Câmara (Aposentadoria, Relator Ministra Ana Arraes)
Aposentadoria. Tempo de serviço. Ato ilegal. Averbação de tempo de serviço. Tempo de contribuição. Superveniência.
Não há óbice à contagem de tempo de contribuição posterior à aposentadoria inicial, considerada ilegal, e,
consequentemente, à expedição de novo ato de aposentadoria, desde que haja a averbação do novo tempo de contribuição
pelo órgão de origem.
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