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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 1237/2022 Plenário (Pedido de Reexam e, Relator Ministro Vital do Rêgo)
Conselho de fiscalização profissional. Remuneração. Jeton. Requisito. Entendimento.
No âmbito dos conselhos de fiscalização profissional, o jeton (art. 2º, § 3º, da Lei 11.000/2004): i) corresponde ao pagamento
pela presença de conselheiro em órgãos de deliberação coletiva, com valor definido em observância aos princípios da
razoabilidade, da economicidade e da moralidade, e, se for a título de indenização, não pode ser acumulado com outras
verbas indenizatórias sob o mesmo fundamento; e ii) deve ter seu valor e frequência fixados de modo a não descaracterizar
a natureza honorífica do cargo de conselheiro. (ALTERA ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO 1925/2019-PLENÁRIO)
Acórdão 1237/2022 Plenário (Pedido de Reexam e, Relator Ministro Vital do Rêgo)
Conselho de fiscalização profissional. Indenização. Auxílio -representação. Valor. Requisito. Entendimento.
No âmbito dos conselhos de fiscalização profissional, o auxílio de representação (art. 2º, § 3º, da Lei 11.000/2004): i) destinase à indenização dos custos incorridos pelo profissional para a execução de atividades de interesse do conselho indelegáveis
a terceiros; ii) não pode configurar gratificação ou retribuição pelo exercício de atividade; iii) deve ter seu valor fixado com
moderação, de forma a não se converter em remuneração nem implicar descumprimento dos princípios da moralidade, da
economicidade e da razoabilidade. (ALTERA ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO 1925/2019-PLENÁRIO)
Acórdão 1237/2022 Plenário (Pedido de Reexam e, Relator Ministro Vital do Rêgo)
Conselho de fiscalização profissional. Diárias. Requisito. Valor. Indenização. Entendimento.
No âmbito dos conselhos de fiscalização profissional, a diária (art. 2º, § 3º, da Lei 11.000/2004): i) destina-se à cobertura de
despesas com hospedagem, alimentação e deslocamentos urbanos por ocasião de afastamento da sede da entidade, quando
se tratar de empregados; ou, de forma excepcional, do domicílio do beneficiário, quando se tratar de conselheiro; ii) não pode
configurar gratificação ou retribuição pelo exercício de atividade; iii) não pode ser concedida por afastamento dentro da
mesma região metropolitana, aglomeração urbana ou microrreg ião, constituídas por municípios limítrofes e regularmente
instituídas; iv) deve ter seu valor consentâneo com os parâmetros estabelecidos nos anexos I, classificação “C”, e II do
Decreto 5.992/2006, e no anexo III, grupo “D”, classe I, do Decreto 71.733/1973, ou pelos atos normativos que os sucederem,
ressalvada a possibilidade de adoção de outro valor devidamente justificado e obediente aos princípios gerais da gestão
pública, especialmente os da razoabilidade, da economicidade, da moralidade e da publicidade; v) é devida em metade de
seu valor no caso de afastamento que não exija pernoite, ou no dia de retorno. (ALTERA ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO
1925/2019-PLENÁRIO)
Acórdão 1237/2022 Plenário (Pedido de Reexam e, Relator Ministro Vital do Rêgo)
Conselho de fiscalização profissional. Bolsa de estudo. Requisito. Processo seletivo.
No âmbito dos conselhos de fiscalização profissional, a concessão de bolsas de estudo é admissível exclusivamente a
conselheiros, empregados e profissionais inscritos, contanto que esteja alinhada a um programa de capacitação interna ou
para o aperfeiçoamento profissional e seja precedida de processo seletivo, com observância dos princípios da isonomia, da
impessoalidade, da publicidade e da moralidade.
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Acórdão 1342/2022 Plenário (Consulta, Relator Ministro Augusto Nardes)
Aposentadoria. Renúncia. Desaposentação. Licença prêmio por assiduidade. Averbação de tempo de serviço. Quintos.
Adicional por tempo de serviço. Marco temporal. Consulta.
Não há amparo legal para o pagamento de resíduo de licença prêmio já adquirida e reconhecida na primeira aposentadoria,
tornada sem efeito por ato de renúncia, e após nova inativação, ante a impossibilidade de se conferir efeitos retroativos ao
ato de renúncia. Até o julgamento dos RE 381.367, 827.833 e 661.256, pelo STF, a averbação de tempo de serviço em outro
órgão do serviço público federal, em decorrência de renúncia à aposentadoria, era possível, não podendo, entretanto, produzir
direitos de caráter personalíssimo, remuneratório ou não (como quintos, adicional por tempo de serviço, licença prêmio por
assiduidade etc.), fundados em normas já revogadas à época do novo pedido de aposentadoria.
Acórdão 1342/2022 Plenário (Consulta, Relator Ministro Augusto Nardes)
Aposentadoria. Renúncia. Desaposentação. Exceção. Averbação de tempo de serviço. Marco temporal. Consulta.
A partir do Acórdão 193/2022-Plenário, em face do entendimento firmado pelo STF nos RE 381.367, 827.833 e 661.256, não
é possível renúncia a aposentadoria vinculada a regime próprio de previdência com objetivo de contagem de tempo de
contribuição já utilizado, em outro benefício, seja vinculado a regime próprio, seja vinculado ao regime geral, por não haver
previsão legal do direito à desaposentação para os servidores públicos; ressalvada a possibilidade de renúncia formal à
aposentadoria estatutária nos casos em que o servidor não houver usufruído efetivamente a condição de aposentado no
cargo anterior (recebimento de proventos sem a contraprestação laboral), sejam os cargos acumuláveis ou não, nos termos
da Constituição Federal.
Acórdão 1342/2022 Plenário (Consulta, Relator Ministro Augusto Nardes)
Licença prêmio por assiduidade. Tempo residual. Aposentadoria. Consulta.
O período residual para contagem de licença prêmio passou a ser considerado para concessão de licença capacitação a
partir da Lei 9.527/1997, por força da disposição constante do parágrafo único do art. 7º da mesma lei, sendo ilegal, a partir
de então, a contagem de tempo fracionado de licença prêmio, referente ao cumprimento de parte do período aquisitivo, para
fins de aposentadoria.
Acórdão 1499/2022 Plenário (Pensão Civil, Relator Ministro Benjamin Zymler)
Acumulação de pensões. Requisito. Pensão civil. Marco temporal. Aposentadoria.
O direito adquirido pelo instituidor da pensão à acumulação de aposentadorias, concedidas antes da edição da EC 20/1998,
decorrentes de cargos públicos inacumuláveis não se estende aos beneficiários, caso a pensão tenha sido instituída após
essa emenda. Aplica-se à pensão por morte a legislação vigente ao tempo do fato ensejador de sua concessão, ou seja, o
falecimento do instituidor.
Acórdão 3232/2022 Primeira Câmara (Tomada de Contas Especial, Relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira)
Ressarcimento administrativo. Decisão judicial. Revogação. Liminar. Tomada de contas especial. Instauração.
Não é cabível a instauração de tomada de contas especial com vistas à devolução de valores recebidos por servidor,
aposentado ou pensionista mediante antecipação de tutela posteriormente revogada, com o subsequente julgamento pela
improcedência da ação judicial, por não se tratar de desfalque ou desvio de recursos, tampouco prática de ato ilegal, ilegítimo
ou antieconômico por parte dos beneficiados, que receberam as quantias por determinação de legítima decisão judicial. É
prerrogativa do Poder Judiciário, ao revogar decisão que concedeu tutela antecipada em caso de improcedência do pedido
do autor, decidir se cabe ou não a devolução dos valores.

Elaboração: Diretoria de Jurisprudência – Secretaria das Sessões
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2

3

