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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 2686/2020 Plenário (Representação, Relator Ministro Raimundo Carreiro)
Licença para desempenho de mandato classista. Magistrado. Associação de classe. Requisito.
A concessão de licença para o exercício da presidência de associação de classe (art. 73, inciso III, da LC 35/1979) somente
é cabível quando se tratar de associação cujos objetivos estatutários caracterizem o propósito de representação classista na
defesa de interesses específicos dos magistrados.
Acórdão 2719/2020 Plenário (Administrativo, Relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer)
Passivo trabalhista. Correção monetária. Referência. Pagamento. Decisão administrativa.
No cálculo da correção monetária das dívidas da União cobradas na esfera administrativa desde a entrada em vigor da Lei
11.960/2009, de 30/6/2009, que alterou a redação do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, deve-se utilizar o IPCA-E e não a TR, pois
o mencionado artigo, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, foi declarado inconstitucional pelo STF, com efeitos ex-tunc, no
julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da Repercussão Geral) e a modulação conferida pela Suprema Corte às ADI 4357 e
4425 não se aplica às dívidas reconhecidas e pagas administrativamente.
Acórdão 2922/2020 Plenário (Denúncia, Relator Ministro-Substituto André de Carvalho)
Pessoal. Interesse privado. Servidor público. Direito subjetivo.
Não é competência do TCU examinar suposta ofensa a direito subjetivo de servidor junto à Administração Pública em razão
de interpretação de lei ou de ato normativo.
Acórdão 11318/2020 Primeira Câmara (Aposentadoria, Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues)
Adicional por tempo de serviço. Requisito. Regime celetista.
É regular a contagem, para fins de anuênios, do tempo de serviço prestado por servidores públicos da União regidos pelo
regime celetista antes da edição da Lei 8.112/1990, desde que tenham permanecido sob o regime da mencionada lei, em
algum momento, no período entre 12/12/1990 e 10/12/1997, no caso de serviços prestados a sociedades de eco nomia mista
e a empresas públicas federais, ou entre 12/12/1990 e 8/3/1999, na hipótese de serviços prestados à União, a autarquias e
a fundações públicas federais.
Acórdão 11540/2020 Primeira Câmara (Aposentadoria, Relator Ministro-Substituto Augusto Sherman)
Subsídio. Quintos. Décimos. Vedação.
A remuneração por subsídio deve ocorrer por meio de parcela única (art. 39, § 4º, da Constituição Federal), ressalvadas as
verbas de caráter indenizatório, entre as quais não se incluem as decorrentes da incorporação de quintos ou décimos.
Acórdão 11838/2020 Primeira Câmara (Aposentadoria, Relator Ministro Vital do Rêgo)
Acumulação de cargo público. Regime de dedicação exclusiva. Professor. Aposentadoria. Reforma (Pessoal).
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É ilegal a acumulação de aposentadoria de professor em regime de dedicação exclusiva com outra apose ntadoria ou reforma,
mesmo que não tenha havido exercício concomitante dos cargos, pois o instituto da acumulação se dirige à titularidade de
cargos, empregos e funções públicas, e não apenas à percepção de vantagens pecuniárias.
Acórdão 11847/2020 Primeira Câmara (Aposentadoria, Relator Ministro Vital do Rêgo)
Quintos. Requisito. Atualização. Décimos. Revisão geral anual.
É irregular a incidência do reajuste autorizado pela Lei 13.302/2016 sobre as parcelas de VPNI de quintos e décimos
incorporados, pois essa norma não se caracteriza como lei de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais.
O art. 15, § 1º, da Lei 9.527/1997 autoriza a atualização de valores da mencionada vantagem exclusivamente nessa
circunstância.
Acórdão 12077/2020 Primeira Câmara (Admissão, Relator Ministro Bruno Dantas)
Concurso público. Aproveitamento. Requisito.
O aproveitamento de candidatos aprovados em concursos púbicos por outros órgãos e entidades: (i) requer previsão expressa
no edital do concurso de onde serão aproveitados os candidatos; (ii) deve observar a ordem de classificação, a finalidade ou
a destinação prevista no edital; (iii) deve ser devidamente motivado; (iv) deve se restringir a órgãos/entidades do mesmo
Poder; (v) deve ser voltado ao provimento de cargo idêntico àquele para o qual foi realizado o concurso (mesma denominação
e mesmos requisitos de habilitação acadêmica e profissional, atribuições, competências, direitos e deveres) ; (vi) somente
poderá alcançar cargos que tenham seu exercício previsto para as mesmas localidades em que tenham exercício os
servidores do órgão/entidade promotor do certame.
Acórdão 12100/2020 Primeira Câmara (Pensão Militar, Relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira)
Ato sujeito a registro. Ato complexo. Reforma (Pessoal). Revisão de ofício. Impossibilidade. Pensão militar.
Eventual irregularidade em ato de reforma 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 militar 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 11330/2020 Segunda Câmara (Aposentadoria, Relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer)
Aposentadoria proporcional. Proventos. Gratificação. Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho.
É ilegal a concessão da Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social – GDASS (art. 11 da Lei 10.855/2004)
de forma integral em aposentadoria com proventos proporcionais, porquanto as únicas gratificações isentas de
proporcionalização, em casos de aposentadorias proporcionais, são a gratificação adicional por tempo de serviço, a vantagem
pessoal dos quintos e a vantagem do art. 193 da Lei 8.112/1990 (Súmula TCU 266).
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