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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 526/2020 Plenário (Administrativo, Relator Ministro Raimundo Carreiro)
Tempo de serviço. Aluno-aprendiz. Averbação de tempo de serviço. Estágio profissional. Bolsista.
A participação de aluno como bolsista no Programa Bolsa de Trabalho (estágio profissionalizante), instituído pelo Decreto
69.927/1972, não se confunde com a figura de aluno-aprendiz (art. 32 da Lei 3.552/1959), que autoriza a averbação de tempo
de serviço na forma reconhecida pela Súmula TCU 96.
Acórdão 1775/2020 Primeira Câmara (Aposentadoria, Relator Ministro Vital do Rêgo)
Quintos. Marco temporal. Decisão administrativa. STF. Recurso extraordinário.
É ilegal a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada entre 8/4/1998 e 4/9/2001. Contudo, quando a
incorporação estiver amparada por decisão administrativa, os quintos não de vem ser imediatamente suprimidos dos
vencimentos e proventos dos interessados, mas sim convertidos em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer
reajustes e reestruturações futuras, em respeito à modulação de efeitos conferida pelo STF no julgamen to do RE 638.115.
Acórdão 1804/2020 Primeira Câmara (Admissão, Relator Ministro Benjamin Zymler)
Ato sujeito a registro. Decisão judicial. Admissão de pessoal. Princípio da independência das instâncias.
Compete ao TCU apreciar, para fins de registro, ato de admissão emitido em estrito cumprimento a decisão judicial, hipótese
em que o Tribunal deve examinar o teor da decisão para verificar se ela está adequada ou não ao seu entendimento. Caso
o TCU considere o ato ilegal, negar-lhe-á registro, sem, contudo, expedir determinação ao órgão ou à entidade jurisdicionada,
haja vista que a admissão se encontra amparada por decisão do Poder Judiciário.
Acórdão 1804/2020 Primeira Câmara (Admissão, Relator Ministro Benjamin Zymler)
Concurso público. Convocação. Edital de concurso público. Validade. Nomeação de pessoal.
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo certame para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do concurso
público, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital,
ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizadas por comportamento
tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação de novos servidores durante
o período de validade do concurso, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Acórdão 2352/2020 Primeira Câmara (Pensão Civil, Relator Ministro Bruno Dantas)
Pensão civil. Dependência econômica. Filho. Maioridade. Invalidez.
É ilegal a concessão de pensão a filho maior inválido quando houver prova da ausência de dependência econômica em
relação ao servidor falecido que instituiu o benefício.
Acórdão 3145/2020 Primeira Câmara (Aposentadoria, Relator Ministro Benjamin Zymler)
Quintos. Tempo de serviço. Continuidade. Contagem de tempo de serviço. Função de confiança. Metodologia.
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A incorporação de quintos deve observar rigorosamente a sequência cronológica das funções exercidas, de modo a se
assegurar a incorporação daquela desempenhada por maior tempo dentro de cada período de doze meses consecutivos,
ainda que não contínuos, de exercício de função (art. 3º, § 3º, da Lei 8.911/1994). É irregular o procedimento de se agrupar
os dias trabalhados pelo servidor conforme a função exercida, sem a observância da ordem cronológica, com objetivo de
assegurar a melhor combinação possível para a incorporação da vantagem.
Acórdão 3787/2020 Primeira Câmara (Pensão Civil, Relator Ministro Vital do Rêgo)
Transposição de regime jurídico. Hora extra judicial. Remuneração. Regime estatutário. Regime celetista. Irredutibilidade.
VPNI.
A hora extra judicial é vantagem própria do regime celetista e, por isso, incompatível 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 3829/2020 Primeira Câmara (Aposentadoria, Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues)
Remuneração. Decisão judicial. Vantagem pecuniária. Pagamento. Duplicidade.
A percepção de parcela decorrente de decisão judicial referente aos 28,86% (diferença entre o reajuste de remuneração
concedido aos servidores públicos federais e o concedido aos servidores militares por meio da Lei 8.622/1993) é ilegal, pois
configura pagamento em duplicidade, uma vez que a diferença foi e stendida aos servidores públicos civis pela MP
1.704/1998, reeditada pela MP 2.169-43/2001.
Acórdão 1462/2020 Segunda Câmara (Aposentadoria, Relator Ministra Ana Arraes)
Ato sujeito a registro. Princípio da segurança jurídica. Princípio da legalidade. Princípio da boa -fé. Intempestividade.
É possível, excepcionalmente, a prevalência dos princípios da s egurança jurídica, da razoabilidade, da proporcionalidade e
da proteção da confiança em favor do administrado, em detrimento do princípio da legalidade, quando a situação jurídica e
remuneratória irregular estiver consolidada por longo transcurso de tempo e não houver como afastar a presunção de boa-fé
do beneficiário.
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