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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 994/2022 Plenário (Aposentadoria, Revisor Ministro Augusto Nardes)
Ato sujeito a registro. Decisão judicial. Princípio da independência das instâncias. Vantagem. Pagamento. Suspensão.
A existência de decisão judicial não impede a livre apreciação dos atos de concessão pelo TCU, que pode promover a
apreciação de mérito pela ilegalidade do ato, em posição contrária ao decidido no âmbito do Poder Judiciário, sem, contudo,
determinar a suspensão do pagamento da verba tida por irregular, enquanto protegida por decisão judicial.
Acórdão 1176/2022 Plenário (Denúncia, Relator Ministro Augusto Nardes)
Cargo público. Redistribuição de pessoal. Competência. Delegação de competência.
Não pode ser objeto de delegação a competência exclusiva do órgão central do Sistema de Pessoal Civil da Administração
Federal (Sipec) para a prática de atos de redistribuição de cargos efetivos (art. 37 da Lei 8.112/1990 c/c art. 13, inciso III, da
Lei 9.784/1999).
Acórdão 2479/2022 Primeira Câmara (Aposentadoria, Relator Ministro Benjamin Zymler)
Regime de dedicação exclusiva. Vedação. Aposentadoria. Tempo de serviço. Limite mínimo.
É ilegal o ato de aposentadoria de professor que contemple mudança de regime de trabalho para o de dedicação exclusiva
há menos de cinco anos da aposentação, por frustrar a preservação do equilíbrio financeiro e atuarial e o caráter contributivo
do regime previdenciário.
Acórdão 2500/2022 Primeira Câmara (Aposentadoria, Relator Ministro Jorge Oliveira)
Remuneração. URV. Quintos. Marco temporal.
É legal o pagamento da rubrica referente ao percentual de 3,17% (URV) incidente exclusivamente sobre a parcela oriunda
da incorporação de quintos e décimos, desde que implementada até dezembro de 1994, pois está excepcionada da absorção
pela reorganização ou reestruturação de cargos e carreiras (art. 10 da MP 2.225-45/2001).
Acórdão 2703/2022 Primeira Câmara (Pedido de Reexame, Relator Ministro Benjamin Zymler)
Ato sujeito a registro. Ato complexo. Jurisprudência. Retroatividade.
A vedação à aplicação retroativa de nova interpretação (art. 2º, parágrafo único, inciso XIII, da Lei 9.784/1999) não incide
sobre a apreciação de atos de pessoal que ainda não tenham sido objeto de registro pelo TCU, pois constituem atos
complexos, que somente se aperfeiçoam, incorporando-se ao patrimônio jurídico do administrado, quando registrados pelo
Tribunal.
Acórdão 2734/2022 Primeira Câmara (Pedido de Reexame, Relator Ministro Jorge Oliveira)
Quintos. Requisito. Décimos. VPNI. Atualização. Revisão geral anual.
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É irregular a incidência do reajuste previsto na Lei 13.323/2016 sobre as parcelas de VPNI de quintos e décimos incorporados,
uma vez que o art. 15, § 1º, da Lei 9.527/1997 autoriza a atualização da vantagem exclusivamente por meio de lei de revisão
geral da remuneração dos servidores públicos federais, o que não é o caso daquela lei.
Acórdão 2037/2022 Segunda Câmara (Embargos de Declaração, Relator Ministro Augusto Nardes)
Tempo de serviço. Advocacia. Magistrado. OAB. Contribuição previdenciária. Certidão. Marco temporal.
É legal, para fins de aposentadoria de magistrado, a contagem do tempo exercido como advogado, independentemente do
recolhimento das contribuições previdenciárias, desde que comprovado por meio de certidão da OAB, apenas para os
interessados que ingressaram na carreira antes do advento da EC 20/1998, de 16/12/1998.
Acórdão 2390/2022 Segunda Câmara (Tomada de Contas Especial, Relator Ministro Augusto Nardes)
Ressarcimento administrativo. Dispensa. Administração Pública. Erro. Princípio da boa -fé. Proventos.
É possível a dispensa de reposição ao erário de valores recebidos indevidamente em razão de erro operacional da
Administração no pagamento de benefício pensional quando constatada a ausência de qualquer participação do beneficiário
na falha e não houver evidências de má-fé.
Acórdão 2767/2022 Segunda Câmara (Admissão, Relator Ministro-Substituto André de Carvalho)
Ato sujeito a registro. Decisão judicial. Nomeação de pessoal. Concurso público. Validade. Trânsito em julgado.
Considera-se ilegal, negando-lhe o registro, o ato de admissão efetuado em cumprimento a decisão judicial quando a ação é
ajuizada após a expiração da validade do concurso público, mesmo que se trate de decisão transitada em julgado em ação
de escopo restrito, devendo, no entanto, ser assegurad a a produção dos efeitos da admissão.
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