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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 1961/2017 Plenário (Consulta, Revisor Ministro Augusto Nardes )
Provimento do cargo. Reversão de pessoal. Aposentadoria. Licença prêmio por assiduidade. Conversão em pecúnia.
Ressarcimento. Consulta.
A reversão de aposentadoria voluntária, prevista no art. 25, inciso II, da Lei 8.112/1990, requer, além do comprovado interesse
da administração, o prévio ressarcimento dos valores porventura recebidos pelo servidor a título de licença -prêmio por
assiduidade, convertida em pecúnia. Caso o servidor, após a reversão, venha a computar o tempo de serviço adicional ou a
idade atualizada para segunda aposentadoria, deverá submeter-se às regras vigentes à época da nova concessão.
Acórdão 1963/2017 Plenário (Aposentadoria, Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues )
Ascensão funcional. Impugnação. Marco temporal. STF. Decisão judicial.
Não cabe a impugnação dos atos de ascensão funcional praticados anteriormente à suspensão pelo STF da eficácia do
referido instituto (23/4/1993, data da publicação da medida cautelar concedida na ADI 837 -4), tendo em vista os efeitos ex
nunc daquela decisão.
Acórdão 2000/2017 Plenário (Agravo, Relator Ministro Benjamin Zymler)
Aposentadoria. Proventos. Base de cálculo. Contribuição previdenciária. Pensão. Vedação.
No regime contributivo previdenciário constitucional é vedado ao servidor público carrear para os proventos da aposentadoria
ou para a pensão por ele instituída parcela da remuneração sobre a q ual não incidiu desconto previdenciário.
Acórdão 2013/2017 Plenário (Aposentadoria, Relator Ministro José Múcio Monteiro)
Tempo de serviço. Tempo ficto. Insalubridade. Periculosidade. Penosidade. Legislação. Marco temporal.
O servidor público que exerceu, como celetista, no serviço público, atividades insalubres, penosas e perigosas, no período
anterior à vigência da Lei 8.112/1990, tem direito à contagem especial de tempo de serviço para efeito de aposentadoria;
todavia, para o período posterior ao advento da Lei 8.112/1990, é necessária a regulamentação do art. 40, § 4º, da
Constituição Federal, a qual definirá os critérios e requisitos para a respectiva aposentadoria.
Acórdão 8512/2017 Primeira Câmara (Aposentadoria, Relator Ministro Benjamin Zymler)
Aposentadoria. Tratado internacional. Regime Geral de Previdência Social.
É ilegal a concessão de aposentadoria estatutária com fundamento no Acordo Internacional Bilateral Brasil-Portugal
promulgado pelo Decreto 1.457/1995, pois o ajuste se aplica apenas às aposentadorias do Regime Geral de Previdência
Social.
Acórdão 8672/2017 Primeira Câmara (Pensão Civil, Relator Ministro Benjamin Zymler)
Pensão civil. Invalidez. Aposentadoria por invalidez. Concessão simultânea. Vedação.
É irregular a percepção cumulativa de aposentadoria por invalidez e de pensão por invalidez, pois configura custeio de dois
benefícios previdenciários distintos sob um mesmo fundamento: a invalidez do beneficiário. Não se pode cumular benefícios
sob idêntico motivo de pretensão.

1

Acórdão 8673/2017 Primeira Câmara (Pensão Civil, Relator Ministro Benjamin Zymler)
Pensão civil. Dependente designado. Dependência econômica. Genitor.
É ilegal a concessão de pensão civil a pessoa designada cujo genitor é servidor público, pois isso descaracteriza a relação
de dependência econômica do beneficiário em relação ao servidor instituidor da pensão.
Acórdão 8812/2017 Primeira Câmara (Pensão Civil, Relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira)
Pensão civil. Concessão simultânea. Viúvo. Companheiro. Princípio da verdade material.
É possível a concessão concomitante de pensão para viúva e companheira, sem que a união estável tenha sido judicialmente
reconhecida, desde que configurado o relacionamento duradouro, público e contínuo, nos termos do art. 1º da Lei 9.278/2006,
que regula o art. 226, § 3º da Constituição Federal, fazendo prevalecer o princípio da verdade material.
Acórdão 8588/2017 Segunda Câmara (Aposentadoria, Relator Ministro José Múcio Monteiro)
Quintos. Marco temporal. Inconstitucionalidade. STF. Coisa julgada. Suspensão de pagamento.
O pagamento de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 a 4/9/2001 deve ser cessado
imediatamente em qualquer hipótese, seja decorrente de decisão administrativa ou de decisão judicial transitada em julgado,
sem que isso caracterize afronta à coisa julgada e sem que seja necessário o ajuizamento de ação rescisória, porquanto a
incorporação de quintos no referido período foi declarada inconstitucional pelo STF e por se referir a relação jurídica de trato
continuado.
Acórdão 8721/2017 Segunda Câmara (Pensão Militar, Relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer)
Acumulação de pensões. Limite. Pensão militar. Proventos. Disponibilidade de pessoal. Vencimentos.
A partir da edição da MP 2.215-10/2001, de 31/08/2001, os limites de acumulação de pensão militar (art. 29 da Lei 3.765/1960)
são: I - uma pensão militar com os proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos ou aposentadoria; II - uma pensão
militar com a de outro regime, observado o teto constitucional (art. 37, inciso XI, da Constituição Federal).
Acórdão 8721/2017 Segunda Câmara (Pensão Militar, Relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer)
Acumulação de pensões. Limite. Pensão militar. Pensão civil. Regime Geral de Previdência Social.
O benefício previdenciário do INSS é considerado para fins de apuração da acumulação de pensão militar ( art. 29 da Lei
3.765/1960), haja vista que, em se tratando de pensão civil, quer seja previdenciária quer seja estatutária, a acumulação de
benefícios recebidos dos cofres públicos deve ser entendida de maneira restritiva.
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