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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 17230/2021 Primeira Câmara (Aposentadoria, Relator Ministro Vital do Rêgo)
Quintos. Requisito. Décimos. Revisão geral anual. Atualização. Senado Federal.
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 púb licos federais.
O art. 15, § 1º, da Lei 9.527/1997 autoriza a atualização de valores da mencionada vantagem exclusivamente nessa
circunstância.
Acórdão 17244/2021 Primeira Câmara (Aposentadoria, Relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira)
Transposição de regime jurídico. Hora extra judicial. Regime estatutário. Regime celetista. Remuneração. 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 17929/2021 Primeira Câmara (Tomada de Contas Especial, Relator Ministro Jorge Oliveira)
Ressarcimento administrativo. Princípio da ampla defesa. Tomada de contas especial. Inadequação.
A reposição ao erário de valores remuneratórios indevidamente recebidos por servidores públicos deve ser providenciada,
atendidos o contraditório e a ampla defesa, pelo respectivo órgão ou entidade mediante cobrança administrativa, desconto
em folha ou ajuizamento de ação, sendo indevida a instauração de tomada de contas especial para essa finalidade.
Acórdão 17953/2021 Segunda Câmara (Aposentadoria, Relator Ministro Aroldo Cedraz)
Aposentadoria. Proventos. Média aritmética. Cálculo. Gratificação natalina.
No cálculo de proventos de aposentadoria pela média aritmética das maiores remunerações (art. 40, §§ 3º e 17, da
Constituição Federal, na redação da EC 41/2003), é lícita a inclusão do valor da gratificação natalina no cálculo da média,
desde que a soma dos treze salários de contribuição no ano seja dividida por treze.
Acórdão 17967/2021 Segunda Câmara (Pedido de Reexame, Relator Ministro Aroldo Cedraz)
Aposentadoria. Legislação. Aplicação. Momento.
Em matéria previdenciária, a lei de regência é a vigente ao tempo em que forem reunidos os requisitos para a concessão do
benefício.
Acórdão 18088/2021 Segunda Câmara (Admissão, Relator Ministro Raimundo Carreiro)
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Ato sujeito a registro. Decisão judicial. Princípio da independência das instâncias. Sobrestamento de processo. Concurso
público. Admissão de pessoal.
É cabível o sobrestamento da apreciação de ato de admissão até a conclusão de processo judicial em que se discute a
aprovação do interessado no respectivo concurso público, sem que isso implique inobservância ao princípio da independência
das instâncias.
Acórdão 18130/2021 Segunda Câmara (Aposentadoria, Relator Ministro-Substituto André de Carvalho)
Remuneração. Irredutibilidade. Vantagem pecuniária. Incorporação. Instituição federal de ensino. Cargo técnico.
As parcelas complementares instituídas pelo art. 15, §§ 2º e 3º, da Lei 11.091/2005 (VBC), 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 18136/2021 Segunda Câmara (Pensão Civil, Relator Ministro-Substituto André de Carvalho)
Parlamentar. Instituto de Previdência dos Congressistas. Plano de Seguridade Social dos Congressistas. Pensão civil.
Aposentadoria. Proventos. Acumulação. Teto constitucional. Marco temporal.
A pensão instituída por ex-congressista que se aposentou sob o regime do Instituto de Previdência dos Congressistas - IPC
(Lei 4.284/1963 e Lei 7.087/1982) e que não aderiu formalmente ao Plano de Seguridade Social dos Congressistas - PSSC
(Lei 9.506/1997) sujeita-se ao regramento anterior (Lei 4.284/1963, alterada pelas Leis 4.937/1966 e 7.087/1982), que permite
a acumulação da pensão do IPC com pensão e proventos concedidos por outras instituições (art. 10 da Lei 4.284/1963 e art.
40 da Lei 7.087/1982), ainda que o falecimento do instituidor tenha ocorrido após a extinção do IPC, com o advento da Lei
9.506/1997. Contudo, sobre o valor resultante da acumulação, deve incidir o teto constitucional (art. 37, inciso XI, da
Constituição Federal), caso a morte do instituidor da pensão tenha ocorrido após a publicação da EC 19/1998, em sintonia
com a decisão do STF no RE 602.584 (Tema 359 da Repercussão Geral).
Acórdão 18137/2021 Segunda Câmara (Admissão, Relator Ministro-Substituto André de Carvalho)
Concurso público. Convocação. Validade. Posse (Pessoal). Exercício do cargo. Prazo.
A posse, a celebração do contrato de trabalho ou o efetivo exercício não precisam ocorrer dentro do prazo de validade do
concurso público, mas apenas a convocação do aprovado, nos termos do art. 37, inciso IV, da Constituição Federal.
Acórdão 18138/2021 Segunda Câmara (Reforma, Relator Ministro-Substituto André de Carvalho)
Reforma (Pessoal). Reforma-prêmio. Tempo de serviço. Setor privado. Contagem de tempo de serviço.
O tempo laborado em atividade privada não pode ser computado pelo militar para a concessão da vantagem prevista na
redação original do art. 50, inciso II, da Lei 6.880/1980 (remuneração na inatividade correspondente ao grau hierárquico
superior, ou sua melhoria), por falta de previsão legal.
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