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RELATÓRIO 

 

Adoto como relatório a instrução a cargo da Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip): 

 

INTRODUÇÃO 

1. Trata-se de ato de concessão de aposentadoria a Sebastião Lintz (CPF 004.969.876-15), com 

vigência a contar de 12/3/1992, no cargo de Professor Titular da Fundação Universidade Federal de 

Uberlândia (UFU), fundamentada no art. 40, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal de 1988, 

combinado com o art. 186, inciso III, alínea ‘a’, da Lei 8.112/1990, com a vantagem do inciso II do 

art. 192 da mesma norma. De acordo com as informações constantes de peça 1, p. 13, o interessado 

era contratado para cumprir o regime de 40 horas na UFU. 

HISTÓRICO 

2. Em abril/2016, esta Unidade Técnica efetuou instrução dos presentes autos e propôs a 

ilegalidade do ato de aposentadoria de Sebastião Lintz (peça 15) devido a utilização do fator de 

conversão de tempo de serviço de 1,166 estabelecido na Lei 6.887/1980, que permitia a contagem ficta 

de tempo de serviço referente ao exercício de atividade considerada insalubre. 

3. Em seguida, o Ministro Relator anexou despacho no qual expôs que ‘à luz da 

jurisprudência do STF, é admissível a conversão em tempo comum do tempo de serviço especial de 

magistério prestado – sob o regime geral de previdência – até 9/7/1981, data da publicação da 

Emenda Constitucional 18/1981’ (peça 18, p. 1). Assim, não haveria óbice em se considerar o ‘tempo 

ficto de aproximadamente 2 anos e 5 meses, perfazendo um total de mais de 35 anos, suficiente para 

lhe assegurar direito à integralidade dos proventos’ (peça 18, p. 2). 

4. Todavia, ressaltou as informações de que o interessado aposentou-se também no cargo de 

juiz pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e de que a aposentadoria como professor da 

UFU se deu no regime de trabalho de 40 horas semanais. Assim, exsurge a questão da 

compatibilidade de horários para o regular exercício de dois cargos públicos (peça 18, p. 2). 

5. Outra questão abordada pelo Ministro Relator diz respeito à obediência ao limite do teto 

remuneratório constitucional (peça 18, p. 2). 

6. Por fim, o Relator devolveu os autos a esta Sefip para realização de oitiva do interessado, 

acerca dos seguintes pontos: 
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 a) concessão da aposentadoria de professor com proventos equivalentes ao regime de 

trabalho de 40 horas, em que pese a presumível incompatibilidade de horários, durante o serviço 

ativo, para o regular exercício do cargo cumulativamente com as funções de magistrado, também 

desempenhadas pelo interessado;  

 b) extrapolação do limite remuneratório estabelecido no art. 37, inciso XI, c/c o art. 40, § 

11, ambos da Constituição Federal, quando considerado o somatório dos proventos pagos pelo TJMG 

e pela UFU. 

7. Em atendimento ao despacho do Relator, esta Unidade Técnica encaminhou oitiva ao Sr. 

Sebastião Lintz (peça 19), o qual encaminhou a resposta anexada às peças 21 e 24, que será 

analisada a seguir. 

EXAME TÉCNICO 

8. Em resposta aos pontos questionados na oitiva (peça 19), o Sr. Sebastião Lintz apresentou 

as seguintes informações: 

 a) declarou que lecionava à noite, das 19h às 22h, além de ensinar aos estudantes quando 

da realização de sessões de júri na comarca de Uberlândia (peça 21, p. 11); 

 b) além dos horários citados, a cada 15 dias (aos sábados e feriados) presidia júris 

simulados para orientar os estudantes interessados (peça 21, p. 11). 

9. Em relação ao teto remuneratório, o interessado juntou aos autos cópias de decisões e 

entendimentos jurisprudenciais sobre o assunto (peça 21, p. 13-40). 

10. Ainda sobre o teto remuneratório, aduziu que ‘jamais percebeu quantia superior ao teto 

Constitucional, mesmo com os vencimentos da Universidade Federal de Uberlândia e do Estado’; que 

atualmente percebe do TJMG a quantia de R$ 28.947,55; e mesmo que tivesse recebendo do TJMG e 

da UFU valores acima do teto constitucional, conforme decisão recente do STF, ‘o teto 

remuneratório constitucional deve ser considerado em relação a cada uma das remunerações 

isoladamente, e não quanto à soma delas’, consoante acórdãos de julgamento do RE 602043 e do RE 

612975, ambos da relatoria do Ministro Marco Aurélio (peça 24, p. 2). 

11. No que tange ao cumprimento de horário nos dois cargos, ressalta-se que o Sr. Sebastião 

Lintz aposentou-se pela UFU no regime de trabalho de 40 horas semanais. Como o interessado 

também inativou-se no cargo de juiz pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cargo 

público de destacada relevância, não parece razoável admitir que tenha exercido tal cargo com 

exação num regime de trabalho inferior àquele exigido dos servidores públicos em geral, a saber, 40 

horas semanais. 

12. Embora a Constituição Federal tenha excepcionado da proibição de acumular cargos 

públicos o exercício de ‘um cargo de professor com outro, técnico ou científico’ (art. 37, XVI, b, c/c o 

art. 128, § 5º, II, d), o fez com a expressa ressalva de que, para tanto, deveria existir compatibilidade 

de horários. 

13. Sobre esse ponto, transcreve-se excerto da manifestação do Ministro Guilherme Palmeira 

nos autos do TC 014.493/2003-8: 

Conquanto o texto constitucional, para efeito da verificação da compatibilidade de 
horários, não aluda expressamente à duração máxima da jornada de trabalho, as condições 

objetivas para a acumulação de cargos devem ser aferidas sob uma ótica restritiva, porquanto a 

hipótese, como dito, constitui exceção à regra geral de não-acumulação. Oportuna, sobre o ponto, 

é a lição de Carlos Maximiliano: 

‘Interpretam-se estritamente os dispositivos que instituem exceções às regras gerais firmadas pela 

Constituição. Assim se entendem os que favorecem algumas profissões, classes, ou indivíduos, 
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excluem outros, estabelecem incompatibilidades, asseguram prerrogativas, ou cerceiam, embora 

temporariamente, a liberdade, ou as garantias da propriedade. Na dúvida, siga-se a regra geral. 

(...) 

Quando as palavras forem suscetíveis de duas interpretações, uma estrita, outra ampla, 

adotar-se-á aquela que for mais consentânea com o fim transparente da norma positiva.’ 

(In Hermenêutica e aplicação do direito, R. Janeiro, Forense, 1994, pp. 313/4). 

14. Assim, não há como ter por lícita a aposentadoria do Sr. Sebastião Lintz em ambos os 

cargos sob o regime de 40 horas semanais. Haveria, portanto, uma impossibilidade fática de 

conciliação de horários para exercer em sua plenitude dois cargos públicos que totalizariam 80 horas 

semanais. O Tribunal, ao se deparar com situação análoga, rechaçou tal possibilidade (v. Acórdão 

6938/2009-TCU-1ª Câmara, da relatoria do ministro substituto Marcos Bemquerer, relativo a 

processo de Representação). 

15. No que concerne ao teto remuneratório, há que se destacar decisão recente do Supremo 

Tribunal Federal que aprovou, no âmbito dos REs 602043 e 612975, a seguinte tese para efeito de 

repercussão geral: 

Nos casos autorizados, constitucionalmente, de acumulação de cargos, empregos e 

funções, a incidência do artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, pressupõe 

consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto 

remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público. 

16. Assim, cabe proposta de ilegalidade e recusa do registro do ato ora em análise, tendo em vista 

a incompatibilidade de horário nos cargos exercidos em atividade. 

CONCLUSÃO  

17. Em razão do exposto, propõe-se que o ato ora em análise seja considerado ilegal e recusado 

seu registro.  

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

18. Ante o exposto, e com base nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1º, inciso V, e 39, 

inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1º do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, 

propõe-se: 

a) considerar ilegal e recusar registro ao ato de aposentadoria de Sebastião Lintz (CPF 

004.969.876-15); 

b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela 

Universidade Federal de Uberlândia do acórdão que vier a ser proferido, com base no Enunciado 106 

da Súmula da Jurisprudência do TCU;  

c) esclarecer à UFU que a aposentadoria do Sr. Sebastião Lintz poderá prosperar desde 

que concedida no regime de 20 (vinte) horas; 

d) determinar à Universidade Federal de Uberlândia, com base no art. 45 da Lei 

8.443/1992, que: 

 d.1) faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando 

ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos dos art. 262, caput, do 

Regimento Interno do TCU, 8º, caput, da Resolução-TCU 206/2007 e 15, caput, da Instrução 

Normativa-TCU 55/2007; 

 d.2) emita novo ato, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o ao 

TCU pelo Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões (Sisac) no prazo de 
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trinta dias, nos termos dos arts. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU e 15, § 1º, da Instrução 

Normativa-TCU 55/2007; 

 d.3) informe ao interessado o teor do acórdão que vier a ser prolatado, encaminhando 

ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da data de ciência pelo interessado, nos termos do art. 

4º, § 3º, da Resolução-TCU 170/2004, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente de eventual 

interposição de recurso não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a 

notificação, em caso de não provimento desse recurso.” 

O representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) 

Marinus Eduardo De Vries Marsico, por sua vez, manifestou-se nos seguintes termos: 

 

“Trata-se da análise do ato de concessão de aposentadoria do Sr. Sebastião Lintz (CPF 

004.969.876-15), ocorrida em 12/3/1992, no cargo de Professor Titular da Fundação Universidade 

Federal de Uberlândia (UFU). 

Em despacho acostado à peça 18, o Exmo. Relator constatou que o interessado também 

teria se aposentado no cargo de juiz pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mina Gerais, motivo pelo 

qual determinou que a Sefip promovesse a oitiva do interessado para que se manifestasse quanto à: 

 

a) concessão da aposentadoria de professor com proventos equivalentes ao regime de 

trabalho de 40 horas, em que pese a presumível incompatibilidade de horários, durante o 

serviço ativo, para o regular exercício do cargo cumulativamente com as funções de 

magistrado, também desempenhadas pelo interessado;  

b) extrapolação do limite remuneratório estabelecido no art. 37, inciso XI, c/c o art. 40, § 

11, ambos da Constituição Federal, quando considerado o somatório dos proventos pagos 

pelo TJMG e pela UFU. 

 

Conforme noticiado pela Unidade Técnica, o Sr. Sebastião Lintz, em resposta aos pontos 

questionados na oitiva (peça 19), prestou as seguintes informações:  

 

a) Declarou que lecionava à noite, das 19h às 22h, além de ensinar aos estudantes quando 

da realização de sessões de júri na comarca de Uberlândia (peça 21, pág. 11);  

b) Além dos horários citados, a cada quinze dias (aos sábados e feriados) presidia júris 

simulados para orientar os estudantes interessados (peça 21, pág. 11).  

c) Aduziu que, conforme decisão recente do STF, ‘o teto remuneratório constitucional 

deve ser considerado em relação a cada uma das remunerações isoladamente, e não 

quanto à soma delas’, consoante acórdãos de julgamento do RE 602043 e do RE 612975, 

ambos da relatoria do Ministro Marco Aurélio (peça 24, pág. 2). 

 

Em pareceres uniformes (peças 25-26), a Sefip acolheu os argumentos relativos à questão 

da extrapolação do teto remuneratório, levantada na oitiva, tendo em vista a recente decisão do 

Supremo Tribunal Federal que teria aprovado, em sede de repercussão geral no âmbito dos RE´s 

602043 e 612975, a tese abaixo reproduzida:  

 

Nos casos autorizados, constitucionalmente, de acumulação de cargos, empregos e 

funções, a incidência do artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, pressupõe 

consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto 

remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.  
 

No entanto, no que tange à compatibilidade de horários para os exercícios dos dois 

cargos, a Sefip ressaltou que o Sr. Sebastião Lintz teria se aposentado na UFU com remuneração 

correspondente ao regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais. Considerando que o 
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interessado também teria se inativado no cargo de juiz pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas 

Gerais, cargo público de destacada relevância, a Sefip argumentou que não parecia razoável admitir 

que o interessado tivesse exercido tal cargo com exação num regime de trabalho inferior àquele 

exigido dos servidores públicos em geral, a saber, 40 (quarenta) horas semanais.  

Aduziu ainda que, embora a Constituição Federal tivesse excepcionado da proibição de 

acumular cargos públicos o exercício de ‘um cargo de professor com outro, técnico ou científico’ (art. 

37, XVI, b, c/c o art. 128, § 5º, II, d), o teria feito com a expressa ressalva de que, para tanto, deveria 

existir compatibilidade de horários. Nesse sentido, haveria uma impossibilidade fática de conciliação 

de horários para exercer em sua plenitude dois cargos públicos que totalizassem 80 horas semanais. 

Assim, propôs a ilegalidade e recusa do registro do ato de concessão de aposentadoria do Sr. 

Sebastião Lintz, tendo em vista a incompatibilidade de horário dos cargos por ele exercidos em 

atividade. 

*** 

Preliminarmente, a respeito do assunto, é importante lembrar que a CF/88 estabelece 

expressamente a regra de vedação à acumulação de cargos públicos, nos termos do seu art. 37, inciso 

XVI. Contudo, a própria CF/88 tratou de excepcionalizar esta regra, prevendo casos em que a 

acumulação poderia ocorrer desde que houvesse compatibilidade de horários, conforme disposto no 

próprio inciso XVI do art. 37 da CF/88: 

 

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver 

compatibilidade de horários: (Redação original) 

a) a de dois cargos de professor; (Redação original) 

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; (Redação original) 

c) a de dois cargos privativos de médico; (Redação original) 
 

O caso do Sr. Sebastião Lintz está amparado na hipótese prevista na alínea ‘b’ do inciso 

XVI do referido artigo 37 da Constituição, c/c art. 26, § 1º da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, 

desde que seja cumprida a condição da compatibilidade de horários. Ocorre que não há parâmetros 

no texto constitucional ou em qualquer outro normativo que estabeleça regras para a verificação 

dessa ‘compatibilidade de horários’, fato que tem criado divergências doutrinárias e jurisprudenciais.  

Anteriormente, o TCU tinha entendimento de que as condições objetivas para a 

acumulação de cargos deveriam ser aferidas sob uma ótica restritiva, uma vez que a hipótese de 

acumulação constituiria exceção à regra geral da não-acumulação. Nesse sentido, a jurisprudência 

dessa Corte de Contas vinha admitindo como limite máximo, em casos de acumulação de cargos ou 

empregos públicos, a jornada de trabalho de 60 (sessenta) horas semanais (Acórdão 1.168/2012, e 

2.133/2005, ambos do Plenário; e Acórdãos 533/2003, 2.047/2004, 2.860/2004, 155/2005, 933/2005, 

2.133/2005, 544/2006, todos da 1ª Câmara). Esse entendimento tinha por base o Parecer da AGU GQ 

nº 145, de 16/3/1998, do qual transcrevemos o trecho abaixo: 

 

17. Por mais apto e dotado, física e mentalmente, que seja o servidor, não se concebe 

razoável entenderem-se compatíveis os horários cumpridos cumulativamente de forma 

a remanescer, diariamente, apenas oito horas para atenderem-se à locomoção, higiene 

física e mental, alimentação e repouso, como ocorreria nos casos em que o servidor 

exercesse dois cargos ou empregos em regime de quarenta horas semanais, em relação 

a cada um. A esse propósito, torna-se oportuno realçar, no respeitante ao sono: (...) 

18. Condições tais de trabalho seriam até mesmo incompatíveis com o fim colimado 

pela disciplina trabalhista, ao estatuir o repouso de onze horas, no mínimo, entre duas 

jornadas: este tem o fito de salvaguardar a integridade física e mental do empregado e 

a eficiência laborativa, intenção que, obviamente, não foi desautorizada pelo 

constituinte na oportunidade em que excepcionou a regra proibitiva da acumulação de 
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cargos, até mesmo porque estendeu aos servidores públicos as normas trabalhistas 

sobre o repouso, contidas nos itens XIII e XV do art. 7º, a teor do art. 39, § 2º, ambos 

da Carta Federal’. 

 Entretanto, há muito essa Corte de Contas modificou sua jurisprudência, passando a 

entender que a jornada máxima de sessenta horas semanais não poderia ser aplicada genericamente a 

todas as situações de acumulação de cargos. Tornar-se-ia necessário, em cada caso concreto, a 

verificação da compatibilidade de horários por meio da aferição de eventual prejuízo às atividades 

exercidas em cada um dos cargos. Esse foi o entendimento manifestado no Acórdão 1.338/2011-TCU-

Plenário:  

9.1. com fundamento no inciso I do art. 43 da nº Lei 8.443/1992, c/c o inciso II do art. 250 

do Regimento Interno do TCU, determinar: 

9.1.1. aos órgãos e entidades adiante listados, em conjunto ou separadamente, que adotem 

providências, no prazo de 90 (noventa) dias, contado da ciência desta deliberação, com 

vistas a verificar se as acumulações de cargos identificadas em relação aos juízes e 

servidores a seguir relacionados estão regulares, com compatibilidade e sem prejuízo às 

atividades exercidas em cada um dos cargos licitamente acumulados, observando-se, em 

relação aos magistrados, as disposições da Lei Complementar n.º 35/1979 (Lei Orgânica 

da Magistratura - LOMAN), ou seja, sem limitação de carga horária e, no que toca aos 

servidores estatutários, a aplicação, se cabível, do previsto no art. 133 da Lei nº 

8.112/1990, informando, ainda, circunstanciadamente, em igual prazo, os resultados 

obtidos ao Conselho Nacional de Justiça, no que diz respeito aos magistrados, assim como 

a esta Corte, sobre todas as situações, no próximo relatório de gestão 

Como se vê, existem dois entendimentos já acolhidos por essa Corte em suas decisões, no 

que se refere à comprovação da compatibilidade de horários no caso de acumulação 

constitucionalmente permitida de cargos ou empregos públicos: aquele que estabelece o teto de 

sessenta horas semanais para a soma das jornadas de trabalho, sem necessidade de verificações 

adicionais, com base no Parecer GQ 145/2998 da AGU; e aquele que entende que a compatibilidade 

de horário das jornadas de trabalho não pode tomar um teto por parâmetro, ante a falta de previsão 

legal para isso, e que a verificação dessa compatibilidade deve ser aferida no caso concreto. 

Em nossa opinião, o segundo posicionamento parece mais coerente, não apenas por ser 

atualmente o entendimento majoritariamente adotado pelo TCU, mas por que entendemos que a 

jurisprudência não pode estabelecer regras objetivas para limitar direitos quando a própria Lei não 

estabeleceu. Se não há dispositivo constitucional ou legal limitando a jornada de trabalho de 

servidores públicos a um determinado teto, não cabe ao gestor público ou ao controle externo fazê-lo.   

A partir desse entendimento, não é razoável presumir que há prejuízo ao exercício de um 

dos vínculos, ou de ambos, sempre que a jornada de trabalho de um servidor for superior a um 

número pré-estabelecido de horas semanais. Aliás, não há que se presumir o prejuízo no exercício 

cumulativo de cargos públicos, mas pelo contrário, há a necessidade de que fique demonstrado nos 

autos o efetivo prejuízo no exercício de uma das jornadas, o que tornaria a acumulação 

inconstitucional.  

Para tanto, se faz necessária a realização de diligencias, que podem ser conjugadas com 

pesquisas em sistemas informatizados, a fim de se obter informações relativas às escalas de trabalho 

efetivamente laboradas, se os servidores trabalham em regime de plantão ou em horário fixo durante 

a semana, horários de saída e entrada dos servidores, endereço em que exercem suas jornadas, e isso 

nos dois vínculos, para que essa Corte possa aferir se há prejuízo para o exercício dos dois cargos 

cumulativamente. 

No entanto, mesmo sem obter informações a respeito das jornadas dos cargos públicos 

acumulados pelo Sr. Sebastião Lintz, a Unidade Técnica propôs apreciar o ato em epígrafe pela 

ilegalidade. Isto por que a Unidade Técnica não incorporou, em suas conclusões, a tese de que a 
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compatibilidade de horários necessitaria de verificação no caso concreto, uma vez que esse 

posicionamento exigiria a investigação mais acurada das circunstâncias em que se deram a 

acumulação dos cargos pelo interessado. A proposta da Sefip tem por base tão somente o fato de a 

acumulação mencionada ter somado, em algum momento da vida funcional do servidor – visto que a 

Sefip não dispõe de dados sobre a jornada por ele exercida ao longo de toda a sua vida funcional –, 

uma carga superior a oitenta horas semanais. 

Em nosso entendimento, a proposta da Unidade Técnica vai de encontro à jurisprudência 

mais atual adotada por esse Tribunal, pois se baseia precisamente na presunção de que, por somarem 

80 (oitenta) horas semanais, o exercício cumulativo dos dois cargos pelo interessado seria inviável e, 

portanto, não haveria compatibilidade de horários, o que tornaria a acumulação em análise 

inconstitucional.  

Sustentamos que sem informações sobre a vida funcional do interessado, oriundas de 

ambos os órgãos em que exerceu suas funções, as únicas evidências constituídas nos autos a respeito 

da compatibilidade de horários são as próprias declarações do servidor de que lecionava no período 

da noite, entre 19h às 22h, além de ensinar aos estudantes quando da realização de sessões de júri na 

comarca de Uberlândia, além de, aos sábados e feriados. Aliás, tendo como parâmetro apenas tais 

informações, e sem documentos para contestar sua veracidade, nos parece bastante razoável o 

exercício de ambos os cargos sem prejuízo a nenhuma das funções. 

Convém salientar ainda que a premissa adotada pela Unidade Técnica retira do TCU toda 

a responsabilidade de demonstrar algum eventual prejuízo no exercício acumulado de cargos, 

transferindo para o interessado o ônus de demonstrar que suas jornadas de trabalho não eram 

incompatíveis. Considerando o caso nos autos, em que o Sr. Sebastião Lintz exerceu as jornadas 

acumuladas há mais de vinte e seis anos, parece ainda mais desarrazoado a exigência de que o 

próprio servidor produza provas negativas quanto à inexistência de prejuízo no efetivo exercício de 

suas jornadas de trabalho, na época em que foram exercidas. 

Por fim, entendemos ser desnecessária, no presente caso, a realização de diligências para 

apurar as circunstâncias em que se deu a acumulação de cargos pelo servidor, em virtude do decurso 

do tempo, visto que os vínculos com exercício concomitante cessaram há mais de duas décadas e 

meia! Ainda que fosse possível produzir prova inequívoca, após verificação de documentos junto aos 

órgãos e repartições em que o servidor desempenhou suas atividades, de que teria havido prejuízo 

para um dos vínculos, o que afastaria a compatibilidade da acumulação, tal irregularidade deveria 

ser desconsiderada. Isso porque a proposta de considerar ilegal a aposentadoria gozada pelo 

interessado, que conta atualmente com noventa e cinco anos de idade, tendo como fundamento fatos 

ocorridos há mais de vinte e seis anos, afrontaria diretamente, segundo nossa compreensão, o 

princípio da segurança jurídica. 

Por todo o exposto, considerando os argumentos anteriormente apresentados a respeito de 

acumulação de cargos na Administração Pública; considerando que não há base legal para limitar a 

acumulação constitucionalmente permitida de cargos públicos em jornada superior à carga horária 

de oitenta horas semanais; considerando o decurso do tempo de mais de vinte e seis anos da cessação 

do exercício cumulativo dos dois vínculos pelo interessado; considerando não haver nos autos 

quaisquer evidências de prejuízo ao efetivo exercício das jornadas por parte do interessado, a não ser 

a carga horária já mencionada; considerando que a defesa produzida nos autos pelo interessado 

indica a compatibilidade de horários entre o cargo de juiz e de professor acumulados; divergimos da 

proposta alvitrada pela Unidade Técnica e manifestamo-nos pela legalidade, com o consequente 

registro do ato de concessão de aposentadoria em epígrafe.” 

É o relatório. 
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VOTO 

 

Trata-se de processo de aposentadoria do Professor Titular Sebastião Lintz. 

2. Inicialmente, o ato de aposentadoria, ocorrida em 12/3/1992, foi considerado ilegal 

(Decisão 393/2002-2ª Câmara, fls. 62/66, peça 7, e fls. 61/65, peça 1) em razão do cômputo ponderado 

do tempo de magistério, mediante a aplicação do multiplicador 1,166. 

3. Nada obstante, o interessado obteve decisão favorável do Supremo Tribunal Federal 

(STF), no sentido de determinar a este Tribunal que assegurasse o direito de defesa previamente ao 

julgamento (MS 24.389 AgReg, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado monocraticamente em 

14/2/2012). 

4. Ocorre que, após o julgamento da 2ª Câmara, a Universidade Federal de Uberlândia 

(UFU) emitiu novo ato inicial, com a proporcionalidade de 33/35, o qual foi registrado por meio do 

Acórdão 3330/2007-2ª Câmara, proferido no TC 012.276/2007-0 (relator Ministro Guilherme 

Palmeira). 

5. O interessado foi ouvido em 2012 para se manifestar sobre a contagem ponderada do 

tempo de magistério. Apresentou as alegações constantes da peça 10, que foram rejeitadas pela 

unidade técnica e pelo Ministério Público (vide peças 15 e 17), por entenderem não ser possível a 

contagem de tempo ficta para atividade especial. 

6. Em despacho de peça 18, dissenti dos pareceres, uma vez que a jurisprudência do STF, 

inclusive em repercussão geral, admite a contagem ponderada do tempo de magistério até a data da 

publicação da Emenda Constitucional 18/1981: 

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

COM AGRAVO. MAGISTÉRIO. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM 

COMUM. SERVIÇO PRESTADO ANTES DA EC 18/81. POSSIBILIDADE. 1. No regime 

anterior à Emenda Constitucional 18/81, a atividade de professor era considerada como 

especial (Decreto 53.831/64, Anexo, Item 2.1.4). Foi a partir dessa Emenda que a 

aposentadoria do professor passou a ser espécie de benefício por tempo de contribuição, 

com o requisito etário reduzido, e não mais uma aposentadoria especial. 2. Agravo 

regimental a que se dá parcial provimento.” (ARE 742.005 AgR, Rel. Min. Teori 

Zavascki, Segunda Turma, DJE 1/4/2014). 

“Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral da questão constitucional 

reconhecida. Reafirmação de jurisprudência. 2. Direito Previdenciário. Magistério. 

Conversão do tempo de serviço especial em comum. 3. Impossibilidade da conversão após 

a EC 18/81. Recurso extraordinário provido.” (ARE 703.550 AgR, Rel. Min. Gilmar 

Mendes, Plenário, DJE 21/10/2014). 

 

7. Assim sendo, o interessado implementou os 35 anos de serviços necessários para sua 

aposentadoria (Constituição Federal, art. 40, inciso III, alínea “a”, em sua redação original, bem assim 

a Lei 8.112/1990, art. 186, inciso III, alínea “a”), com proventos acrescidos da vantagem prevista no 

inciso II do art. 192 da Lei 8.112/1990. 

8. Contudo, uma vez que o interessado acumulava proventos de cargos públicos 

(magistério e magistratura estadual), determinei a realização de sua oitiva para que se manifestasse 

sobre a aparente incompatibilidade de horários, haja vista que tanto as atividades de magistrado quanto 

as de magistério eram desenvolvidas em regime de tempo integral (jornada de 40 horas semanais na 

UFU). 

9. O interessado também foi instado a se manifestar sobre a extrapolação do teto 

constitucional, considerado o somatório dois proventos. Quanto a esse ponto, tenho por afastada a 

irregularidade, tendo em vista o novo entendimento deste Tribunal fixado no Acórdão 504/2018-
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Plenário, adotado em razão da jurisprudência firmada no Pretório Excelso a partir do julgamento dos 

RE 602043 e 612975 (relator Ministro Marco Aurélio). 

10. No tocante à compatibilidade das jornadas de trabalho dos dois cargos, a Sefip e o 

MPTCU divergem. A unidade técnica entende não ser razoável supor que o ex-servidor pudesse 

exercer duas jornadas de 40 horas, em especial por ser um dos cargos o de juiz. 

11. Já o MPTCU entende que a compatibilidade de horários deve ser vista no caso concreto 

e que não seria razoável presumir a ocorrência de prejuízo a um dos vínculos. Assim sendo, propõe 

que seja a concessão em exame considerada legal e registrada. 

12. Data maxima venia do posicionamento do Ministério Público, as informações 

fornecidas pelo próprio interessado indicam que não laborava na UFU, de fato, numa jornada de 40 

horas semanais, haja vista que lecionava apenas no período noturno, o que totalizaria 15 horas 

semanais, eventualmente acrescida de outras cinco horas de atividade extra-classe. 

13. É de conhecimento público que os docentes das instituições federais de ensino não se 

submetem a controle de ponto, razão pela qual não é de simples aferição a jornada de fato laborada. 

14. Contudo, é razoável supor que a jornada de quarenta horas deva ser exercida, ao menos 

em parte, no período diurno, de forma que o professor possa prestar atendimento a seus alunos, sem 

prejuízo das atividades em sala de aula e de pesquisa. 

15. A jornada indicada para os docentes que desempenham outras atividades permanentes 

fora da universidade é de 20 horas semanais, de modo que o incorreto enquadramento na jornada de 40 

horas semanais configura enriquecimento sem causa, pois não há contrapartida laboral para a diferença 

remuneratória. 

16. Alegou o interessado que, quinzenalmente, promovia júris simulados, aos sábados e 

feriados. 

17. Tal alegação não se fez acompanhar de elementos mínimos de convicção e não merece, 

pois, ser acolhida. Mesmo porque, ainda que fosse demonstrada a realização sistemática dessas 

atividades extra-classe duas vezes por mês, haveria que se demonstrar que cada sessão simulada tinha 

a duração de 40 horas, tendo por base a jornada não trabalhada de 20 horas semanais. 

18. Entendo que não ficou demonstrado, no caso concreto, que o interessado cumpria 

jornada de trabalho de 40 horas semanais na UFU, razão pela qual deveria o ato de fls. 19/21 da peça 1 

ser considerado ilegal.  

19. Nada obstante, o Tribunal considerou legal, no ano de 2007 (TC 012.276/2007-0, 

Acórdão 3330/2007-2ª Câmara), a aposentadoria do servidor na proporcionalidade 33/35, que tinha por 

base a jornada de 40 horas semanais, ora questionada.  

20. É certo que, ao se anular a decisão original, proferida em 2002 (Decisão 393, da 2ª 

Câmara), nulos também são os atos dela decorrentes, inclusive o novo ato de aposentadoria editado em 

decorrência dessa deliberação. 

21. Contudo, passados onze anos do julgamento por meio do qual este Tribunal admitiu 

como correta a jornada de trabalho ora impugnada e tendo em vista a idade avançada do servidor, 

atualmente com 95 anos, não parece razoável revisitar esse ponto.  

22. Por esse motivo, acompanho o parecer do Ministério Público, que pugna pela 

legalidade da presente concessão.  

23. Por fim, proponho que seja determinado à UFU que cadastre no Sisac o ato relativo à 

aposentadoria que ora se aprecia, tendo por base as informações contidas nos documentos de fls. 19 a 

23 da peça 1. 

 

  



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 002.950/1994-4 

 

10 

 

Diante do exposto, voto por que o Tribunal adote a deliberação que ora submeto a este 

Colegiado. 

 

 

 

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 22 de maio de 2018. 

 

 

 

 

BENJAMIN ZYMLER  

Relator 
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ACÓRDÃO Nº 4714/2018 – TCU – 1ª Câmara 

 

1. Processo nº TC 002.950/1994-4.  

2. Grupo II – Classe de Assunto:  V - Aposentadoria 

3. Interessados/Responsáveis: Sebastião Lintz (004.969.876-15) 

4. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia. 

5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 

6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 

7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 

8. Representação legal: Flávia Stella Cardoso (OAB/DF 32.803) 

 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidor da 

Universidade Federal de Uberlândia,  

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em sessão da Primeira 

Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III 

e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1º, V, e 39, II, em: 

9.1. considerar legal a concessão de aposentadoria a Sebastião Lintz e determinar o registro 

do respectivo ato; 

9.2. determinar à Universidade Federal de Uberlândia que proceda ao cadastramento do ato 

no sistema e-Pessoal, tendo por base as informações originais constantes da portaria de aposentação, 

publicada no Diário Oficial da União de 12/3/1992, e o ato de abono provisório (fl. 23, peça 1); 

9.3. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que dê ciência ao interessado por 

meio de sua advogada, conforme petição de peça 23. 

 

10. Ata n° 16/2018 – 1ª Câmara. 

11. Data da Sessão: 22/5/2018 – Ordinária. 

12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-4714-16/18-1. 

13. Especificação do quorum:  

13.1. Ministros presentes: Walton Alencar Rodrigues (Presidente), Benjamin Zymler (Relator) e Vital 

do Rêgo. 

13.2. Ministros-Substitutos presentes: Augusto Sherman Cavalcanti e Weder de Oliveira. 

 

 
(Assinado Eletronicamente) 

WALTON ALENCAR RODRIGUES 
(Assinado Eletronicamente) 

BENJAMIN ZYMLER 

Presidente Relator 

 

 

Fui presente: 

 

 
(Assinado Eletronicamente) 

LUCAS ROCHA FURTADO 

Subprocurador-Geral 

 

 

 


