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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 9300/2020 Primeira Câmara (Aposentadoria, Relator Ministro Bruno Dantas)
Remuneração. Decisão judicial. Vantagem pecuniária. Incorporação. Plano econômico.
Parcelas decorrentes de planos econômicos, ainda que concedidas por meio de decisão judicial com trânsito em julgado, a
partir do momento em que podem ser compensadas por reajustes ou reestruturações de carreiras supervenientes, devem
ser necessariamente absorvidas. Nesses casos, não há afronta ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada, à segurança jurídica
e ao princípio da irredutibilidade salarial, já que, em razão das alterações na situação fática e jurídica que deu causa ao
pedido judicial, tais parcelas foram devidamente compensadas, devido a sua natureza jurídica de antecipação salarial.
Acórdão 9331/2020 Primeira Câmara (Aposentadoria, Relator Ministro-Substituto Augusto Sherman)
Adicional por tempo de serviço. Cálculo. Vencimentos. Base de cálculo.
A base de cálculo do adicional por tempo de serviço é o vencimento básico (art. 67 da Lei 8.112/1990), sendo ilegal a
incidência do adicional sobre toda a remuneração.
Acórdão 9343/2020 Primeira Câmara (Admissão, Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues)
Concurso público. Aproveitamento. Requisito. Exceção. Local. Exercício do cargo.
Admite-se, diante de circunstâncias excepcionais devidamente motivadas, a nomeação de candidato aprovado em concurso
público realizado por outro órgão ou entidade para exercício em localidade distinta daquela em que tenham exercício os
servidores do promotor do certame, desde que observados os demais requisitos de aproveitamento estabelecidos no Acórdão
1618/2018-Plenário.
Acórdão 9366/2020 Primeira Câmara (Pedido de Reexame, Relator Ministro Bruno Dantas)
Aposentadoria. Proventos. Irredutibilidade. Verba ilegal. Exclusão.
A redução de proventos de aposentadoria, com a exclusão de parcela concedida em desacordo com a lei, não ofe nde o
princípio da irredutibilidade de vencimentos.
Acórdão 9401/2020 Primeira Câmara (Admissão, Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues)
Jornada de trabalho. Acumulação de cargo público. Compatibilidade de horário. Prejuízo. Exercício do cargo. Limite máximo.
Na acumulação de cargos públicos deve ser verificado, caso a caso, se há compatibilidade de horários e se há prejuízo às
atividades exercidas em cada cargo, não cabendo restringir a acumulação com base unicamente na fixação de uma jornada
máxima de trabalho, porquanto não existe limitação legal ao número de horas que podem ser exercidas em regime de
acumulação.
Acórdão 10166/2020 Primeira Câmara (Aposentadoria, Relator Ministro Vital do Rêgo)
Remuneração. Irredutibilidade. Incorporação. Cargo técnico. Instituição federal de ensino.

1

As parcelas complementares instituídas pelo art. 15, §§ 2º e 3º, da Lei 11.091/2005, em caráter temporário para evitar decesso
remuneratório, já devidamente absorvidas aos vencimentos não podem ser reestabelecidas, por ausência de previsão legal.
Ainda que leis posteriores tenham sido editadas com comandos para que não se procedesse mais a essas absorções,
nenhum instrumento legal tratou das parcelas já absorvidas pelas regras previstas na redação original da Lei 11.091/2005.
Acórdão 9290/2020 Segunda Câmara (Aposentadoria, Relator Ministra Ana Arraes)
Quintos. Marco temporal. STF. Repercussão geral. Recurso extraordinário.
A incorporação ou a atualização da vantagem de “quintos/décimos”, transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente
Identificada - VPNI pelo art. 62-A da Lei 8.112/1990, somente são devidas até o dia 8/4/1998 (art. 3º da Lei 9.624/1998),
devendo a regularização dos pagamentos efetuados em desacordo com essa regra observar, se for o caso, a modulação
dada pelo STF no RE 638.115 (Tema 395 da Repercussão Geral).
Acórdão 9459/2020 Segunda Câmara (Pensão Militar, Relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer)
Ato sujeito a registro. Determinação. Benefício de prestação continuada. Acumulação. INSS.
O recebimento de benefício de prestação continuada (BPC), embora não se ja acumulável com qualquer outro benefício da
seguridade social ou de outro regime (art. 20, § 4º, da Lei 8.742/1993), não é obstáculo a que o TCU considere legal ato
sujeito a registro, se for a única irregularidade observada na apreciação do ato, pois o pagamento e o controle de BPC estão
sujeitos à competência do INSS. No julgamento de casos da espécie, o Tribunal deve determinar àquela entidade a adoção
de medidas de sua alçada para rever o pagamento indevido do benefício.
Acórdão 9709/2020 Segunda Câmara (Aposentadoria, Relator Ministro Raimundo Carreiro)
Ato sujeito a registro. Ato complexo. Decadência. Sobrestamento de processo. STF. Repercussão geral. Ação judicial.
É cabível o sobrestamento de processo de apreciação de ato de pessoal sujeito a registro que tenha ingressado há mais de
cinco anos no TCU até que sobrevenha decisão definitiva do STF no âmbito do RE 636.553 (Tema 445 da Repercussão
Geral).
Acórdão 9726/2020 Segunda Câmara (Pensão Militar, Relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer)
Pensão militar. Legislação. Marco temporal. Reversão de pensão.
O direito à percepção de pensão militar se regula pela lei vigente ao tempo do óbito do militar, mas o direito à reversão da
pensão regula-se pela lei vigente à época do óbito do beneficiário inicial da pensão.
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