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NOTA TÉCNICA Nº
12/2015/CGNOR/DENOP/S
EGEP/MP

Impossibilidade de se considerar o
período em que o servidor público federal
afastou-se para acompanhar pessoa
doente na família, para fins de progressão
e promoção funcional, em razão dos
requisitos desses institutos exigirem o
efetivo desempenho das atribuições do
cargo público.

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

CONLEGIS

NOTA INFORMATIVA Nº
26/2014/CGNOR/DENOP/
SEGEP/MP

Consulta acerca da possibilidade de
concessão de diárias a servidor público
cedido a empresa pública ou sociedade de
economia mista.

MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E
GESTÃO

CONLEGIS

NOTA INFORMATIVA Nº
28/2014/CGNOR/DENOP/
SEGEP/MP

Devolução de valores referentes às
parcelas
de
quintos/décimos
incorporadas.

NOTA INFORMATIVA Nº
30/2014/CGNOR/DENOP/
SEGEP/MP

Conceituação
das
atribuições
inespecíficas da Carreira de Auditoria da
Receita Federal do Brasil, nos termos do
art. 5º, caput e inciso I, do Decreto nº
6.641, de 2008, assim como quanto ao
pagamento de anuidade profissional.

NOTA INFORMATIVA Nº
32/2014/CGNOR/DENOP/
SEGEP/MP

Alteração no cumprimento diário de
jornada de trabalho, sendo 8 (oito) horas
diárias sem intervalo para refeição, com
supedâneo no artigo 5º, § 1º, do Decreto
nº 1.590, de 10 de agosto de 1995.
Imposibilidade.
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NOTÍCIAS DOS TRIBUNAIS

JURISPRUDÊNCIA – BOLETIM DE PESSOAL Nº 21

DATA

Acórdão 187/2015 Plenário (Representação, Relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer) Anulação de ato.
Titulação acadêmica. Presunção de legitimidade. A anulação de título de doutoramento, enquanto não for declarada
inválida pela Administração ou pelo Poder Judiciário, ante o atributo da presunção de legitimidade que possuem os
atos administrativos, tem reflexo imediato na relação jurídica do servidor com a universidade, se, com fundamento
nesse título, o servidor passou a receber retribuição decorrente da referida titulação.
Acórdão 372/2015 Primeira Câmara (Pedido de Reexame, Relator Ministro José Múcio Monteiro) Coisa julgada.
Decisão judicial. Alteração da situação jurídica. Não há possibilidade jurídica de se carrear automaticamente, para os
proventos de inatividade ou de pensão, vantagem assegurada por decisão judicial a vencimento de servidor na
atividade.
Acórdão 374/2015 Primeira Câmara (Pedido de Reexame, Relator Ministro José Múcio Monteiro) Pensão Civil.
Categorias de beneficiários. Legislação aplicável. As categorias de pensão civil estatutária destinadas a pessoa
designada maior de 60 anos ou inválida, a filho emancipado e não inválido, a irmão emancipado e não inválido, a
i
ii
menor sob guarda e a pessoa designada até os 21 anos ou inválida, previstas respectivamente no art. 217, inciso I,
iii
iv
v
alínea e, e inciso II, alíneas a, b, c e d, da Lei 8.112/90, foram derrogadas do Regime Próprio de Previdência
Social dos Servidores Públicos da União (RPPS) pelo art. 5º da Lei 9.717/98.
vi

vii

viii

ix

Acórdão 374/2015 Primeira Câmara (Pedido de Reexame, Relator Ministro José Múcio Monteiro) Pensão Civil.
Legislação aplicável. Marco temporal. O direito à pensão civil estatutária somente se adquire com a morte do
instituidor da pensão, segundo a legislação concessiva vigente na época do óbito. Somente no momento do óbito é
que se define o beneficiário da pensão e o regime jurídico de direito público a ele aplicável.
Acórdão 391/2015 Primeira Câmara (Aposentadoria, Relator Ministro-Substituto Augusto Sherman) Estrutura
remuneratória. Decisão judicial. Planos econômicos. As rubricas remuneratórias decorrentes de provimentos judiciais
relativos a planos econômicos devem ser pagas em valores nominais, e não com base na aplicação contínua e
automática de percentuais parametrizados sobre todas as parcelas salariais do servidor. O valor nominal inicial deve
ser apurado, quando possível, na data do provimento jurisdicional, e sobre ele incidem apenas os reajustes gerais de
salário do funcionalismo público federal ocorridos desde então. A parcela pecuniária correspondente deve ser
absorvida pelas novas estruturas remuneratórias criadas por lei, até o exaurimento integral da vantagem.
Acórdão 1139/2015 Primeira Câmara (Pensão Civil, Relator Ministro Benjamin Zymler) Pensão Civil. Paridade.
Aposentadoria por invalidez. A pensão decorrente do falecimento de servidor aposentado por invalidez permanente,
que tenha ingressado no serviço público até 31.12.2003, deve ser calculada e reajustada pela regra da paridade com
x
a remuneração dos servidores em atividade, consoante o art. 6º-A da EC 41/03, acrescido pela EC 70/12.
Acórdão 1154/2015 Primeira Câmara (Pensão Civil, Relator Ministro Bruno Dantas) Pensão Civil. Filho adotivo.
Simulação. Considera-se ilegal, por ofensa à moralidade e ao espírito da lei, o ato de pensão civil instituída em favor
de filho adotivo quando caracterizado o desvirtuamento do instituto da adoção por escritura pública, utilizado tão
somente com a finalidade de transferir benefício previdenciário à pessoa que a ele não faria jus (a exemplo dos netos
do instituidor), como se herança fosse, sob a forma de renda vitalícia.
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JURISPRUDÊNCIA – BOLETIM DE PESSOAL Nº 21

DATA

Acórdão 1154/2015 Primeira Câmara (Pensão Civil, Relator Ministro Bruno Dantas) Pensão Civil. Filha maior
solteira. Dependência econômica. A dependência econômica constitui requisito cujo atendimento é indispensável
tanto para a concessão quanto para a manutenção de pensão (Lei 3.3373/58) percebida por filha maior solteira não
detentora de cargo público.
Acórdão 347/2015 Segunda Câmara (Aposentadoria, Relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer) Revisão de
ofício. Prazo. Segurança jurídica. O prazo de cinco anos que o TCU dispõe para rever de ofício acórdão que
considera legal ato de pessoal e determina seu registro (art. 260, § 2º, do Regimento Interno/TCU) não admite
suspensão ou interrupção, em respeito ao princípio da segurança jurídica.
xi

xii

Acórdão 364/2015 Segunda Câmara (Pedido de Reexame, Relator Ministro Raimundo Carreiro) Apreciação do ato.
Ato complexo. Segurança jurídica. A recusa de registro pelo TCU de ato de concessão não configura ofensa ao
princípio da segurança jurídica, pois, anteriormente ao registro, não há ato jurídico perfeito e acabado capaz de gerar
direitos adquiridos.
Acórdão 364/2015 Segunda Câmara (Pedido de Reexame, Relator Ministro Raimundo Carreiro) Apreciação do ato.
Contraditório e ampla defesa. Lapso temporal. Diante de constatação que possa levar à negativa de registro de ato
de admissão de pessoal ou de concessão de aposentadoria, reforma ou pensão, o TCU deve assegurar aos
beneficiários a oportunidade do uso das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sempre que
transcorrido lapso temporal superior a cinco anos entre a entrada do ato no Tribunal e sua apreciação.
Acórdão 525/2015 Segunda Câmara (Pensão Civil, Relator Ministro Raimundo Carreiro) Aposentadoria
proporcional. Cálculo. Vantagem Pecuniária Individual. É ilegal a concessão da Vantagem Pecuniária Individual (VPI)
instituída pela Lei 10.698/03, de forma integral, em aposentadorias concedidas com proventos proporcionais
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BOLETIM JURISPRUDÊNCIA Nº 072

DATA

Acórdão 346/2015 Plenário (Recurso de Reconsideração, Relator Ministro Benjamin Zymler) - Processual.
Multa. Cumulatividade. As penalidades previstas na Lei 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU) podem ser aplicadas
conjuntamente com outras previstas na legislação, a exemplo das estipuladas pelas Leis 8.112/90 e 8.429/92.
O princípio do non bis in idem não veda a possibilidade de a legislação atribuir mais de uma sanção
administrativa a uma mesma conduta.
Acórdão 363/2015 Plenário (Representação, Relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer) Convênio e
Congêneres. Entidade fechada de auto-gestão. Assistência à saúde. A celebração de convênios, para fins de
prestação de serviços de assistência à saúde, somente é possível entre o órgão público e as entidades
fechadas de auto-gestão por ele patrocinadas (Decreto 4.978/04), sendo que, para as demais situações, o
instrumento a ser utilizado é o contrato, precedido do devido processo licitatório. Somente os patrocinadores
(Ministério da Saúde, Ministério da Previdência Social, Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência
Social – Dataprev e Instituto Nacional do Seguro Social – INSS) da Fundação de Seguridade Social (GEAP)
são legitimados a com esta celebrar convênio para a prestação de serviços de assistência à saúde.

3 E 4 DE
MARÇO DE 215

Acórdão 825/2015 Segunda Câmara (Pensão Civil, Relator Ministro Raimundo Carreiro) Pessoal. Adicional.
xiii
Tempo de serviço. A base de cálculo do adicional por tempo de serviço é o vencimento básico (art. 67 da
Lei 8.112/90), sendo ilegal a incidência do adicional sobre toda a remuneração.

NOTÍCIAS STF

STF INICIA JULGAMENTO SOBRE INCORPORAÇÃO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS

SALA DE NOTÍCIAS
FILHO DE MILITAR MORTO ANTES DE 2001 CONSEGUE DIREITO A PENSÃO ATÉ OS
24 ANOS

i Art. 217. São benefici ários das pens ões:
ii I - vitalíci a:
iii e) a pes soa designada, maior de 60 (ses senta) anos e a pessoa portadora de defici ência, que vi vam s ob a dependênci a econômica do s er vidor;
iv II - temporária:
v a) os fil hos, ou enteados, até 21 ( vi nt e e um) anos de idade, ou, se inválidos, enquanto durar a i nvalidez;
vi b) o menor s ob guarda ou tutel a até 21 ( vinte e um) anos de idade;
vii c) o irmão órfão, até 21 ( vinte e um) anos, e o inválido, enquanto durar a i nvalidez, q ue comprovem dependência ec onômic a do s er vidor;
viii d) a pes soa designada que vi va na dependênci a econômica do s er vidor, até 21 ( vinte e um) anos , ou, s e inváli da, enquanto dur ar a invalidez.

ix Art. 5º Os regimes pr óprios de pr evidência soci al dos s er vidores públic os da U nião, dos Estados , do Distrito F ederal e dos M unic ípi os, dos militares dos Estados e do Dis trito Fe

x Art. 6º- A. O s er vidor da Uni ão, dos Es tados, do Distrito F eder al e dos Municípios , i ncluídas s uas autarqui as e fundaç ões, q ue tenha ingressado no ser viç o públic o até a data de publicação desta Eme nda C onstitucional e que tenha s e apos entado ou venha a s e apos entar por invali dez per manente, c om fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da C ons tituiç ão F ederal , tem direito a proventos de aposentadoria c alcul ados com bas e na r emuneraç ão do cargo efeti vo em q ue se der a apos entadoria, na for ma da l ei, não sendo aplicáveis as dis posições constantes dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da C ons titui ção F ederal . Par ágrafo únic o. Aplica-s e ao val or dos pr oventos de apos entadorias conc edi das c om base no c aput o dis posto no art. 7º des ta Emenda C onstitucional, obs er vando-se igual critério de r evis ão às pensões deri vadas dos proventos dess
xi Art. 260. Par a o exerc ício da c ompetênci
a atribuída ao Tri bunal , nos termos do i nciso III do art. 71 da C ons tituição F eder al, a autori dade adminis trati va r es pons ável por ato de admiss ão de pessoal ou de conc ess ão de apos entadoria, refor ma ou pens ão, a q ue s e r efere o artig o anterior , s ubmeterá os dados e infor mações necessári os ao res pecti vo órgão de c ontrol e i nterno, q ue deverá emitir par ecer sobre a legali dade dos referidos atos e tor ná-los dis poníveis à apr eci ação do Tribunal, na for ma estabeleci da em ato n or mati vo.
xiii Art. 67. O adicional por tempo de s er viço é devi do à r az ão de ci nc o por c ento a c ada cinc o anos de s er viço público efeti vo pr estado à U nião, às autarquias e às fundaç ões públicas federais , obs er vado o li mite máxi mo de 35% incidente exclusi vame nte s obre o venci mento bási co do c argo efeti vo, ainda que inves tido o s er vidor em função ou c argo de confi ança. Par ágrafo únic o. O s er vidor far á jus ao adicional a partir do mês em q ue compl etar o q üinq üênio. (Revogado pel a M edi da Pr ovis ória nº 2.225-45, de 2001, r es peitadas as situações constituídas até 8.3.1999)
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