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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 2190/2017 Plenário (Solicitação do Congresso Nacional, Relator Ministra Ana Arraes )
Teto constitucional. Acumulação de cargo público. Pensão. Proventos. Estado -membro. Município.
A observância do teto constitucional, nas hipóteses de acumulação de remuneração com proventos ou pensão, é obrigatória
mesmo quando envolver poderes ou esferas de governo distintos, em face do que rege o art. 40, § 11, da Constituição
Federal.
Acórdão 2190/2017 Plenário (Solicitação do Congress o Nacional, Relator Ministra Ana Arraes )
Ressarcimento administrativo. Decisão judicial. Decisão administrativa. Teto constitucional. Obrigatoriedade.
É obrigatória a restituição de valores percebidos após decisão de mérito, judicial ou administrativa, mesmo em 1ª instância,
que tenha apontado como irregular a extrapolação do teto constitucional.
Acórdão 9304/2017 Primeira Câmara (Aposentadoria, Relator Ministro Vital do Rêgo)
Quintos. Adicional de gestão educacional. Vedação. Cálculo. VPNI.
Não se admite a inclusão do adicional de gestão educacional (AGE) na base de cálculo de incorporação de quintos de cargo
de direção, em razão de expressa vedação legal (art. 3º, § 1º, da Lei 8.911/1994), assim como não é permitida a inclusão do
AGE nos quintos de função gratificada (FG), no período de 9/4/1998 a 28/8/2000, porquanto os quintos de FG foram
transformados em valores fixos (VPNI) em 1997, data anterior à criação do AGE (9/4/1998), não cabendo alteração da forma
de cálculo da vantagem após a sua conversão em VPNI.
Acórdão 9786/2017 Primeira Câmara (Pensão Civil, Relator Ministro Vital do Rêgo)
Acumulação de cargo público. Proventos. Aposentadoria. Exercício do cargo. Constituição Federal.
A acumulação de proventos somente é admitida quando os cargos, funções ou empregos forem acumuláveis na atividade,
independentemente dessa acumulação decorrer de exercício simultâneo ou sucessivo dos cargos, funções ou empregos,
ainda que uma das aposentadorias tenha ocorrido na vigência da constituição anterior.
Acórdão 10074/2017 Primeira Câmara (Aposentadoria, Relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer)
Acumulação de cargo público. Proventos. Regime Geral de Previdência Social. Aposentadoria.
A percepção de aposentadoria pelo regime geral (RGPS), ainda que parte do tempo de serviço utilizado para a obtenção do
benefício seja decorrente da ocupação de emprego público celetista, não está abrangida pela vedação contida no art. 40, §
6º, da Constituição Federal, pois esse dispositivo veda a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime próprio
de previdência dos servidores civis (RPPS), ressalvadas as aposentadorias decorrentes de cargos acumuláveis, não estando
abrangidas, nessa proibição, as aposentadorias oriundas do regime geral de previdência social.
Acórdão 10085/2017 Primeira Câmara (Pensão Civil, Relator Ministro Benjamin Zymler)
Pensão civil. Dependência econômica. Presunção relativa. Comprovação. Princípio do contraditório.
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Havendo presunção relativa de dependência econômica do beneficiário em relação ao instituidor da pensão, os interessados
não devem ser chamados ao processo para comprovar a dependência, mas sim para se manifestar sobre elementos
colacionados aos autos que possam, em tese, afas tar a presunção legal.
Acórdão 8912/2017 Segunda Câmara (Pedido de Reexame, Relator Ministro Vital do Rêgo)
Aposentadoria especial. Professor. Contagem de tempo de serviço. Acréscimo. Legislação.
Aplicam-se aos professores do magistério superior, excluídos do art. 40, § 5º, da Constituição Federal, as mesmas regras de
previdência aplicáveis aos servidores públicos em geral, dispostas no art. 40 da Carta Magna, inclusive as regras de transição
previstas no art. 8º da EC 20/1998, nos arts. 2º e 6º da EC 41/2003 e no art. 7º da EC 47/2005. No entanto, para as
aposentadorias fundamentadas no art. 8º da EC 20/1998 ou no art. 2º da EC 41/2003, o tempo de serviço exercido até a data
de publicação da EC 20/1998 é acrescido de 17%, se homem, e de 20%, se mulher, conforme art. 8º, § 4º, da EC 20/1998.
Acórdão 9200/2017 Segunda Câmara (Pensão Especial de Ex-combatente, Relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer)
Pensão especial de ex-combatente. Filha maior solteira. Valor. Referência.
As filhas solteiras maiores de ex-combatentes falecidos antes da promulgação da atual Constituição Federal têm direito à
pensão especial prevista na Lei 4.242/1963, em valor correspondente à deixada por Segundo-Sargento, e não à pensão
especial estabelecida pelo art. 53 do Ato da Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), de valor correspondente à
deixada por Segundo-Tenente.
Acórdão 9205/2017 Segunda Câmara (Pensão Civil, Relator Ministro-Substituto André de Carvalho)
Pensão civil. Redutor. Integralização. Aposentadoria por invalidez.
Não há integralidade para pensão instituída por servidor aposentado por invalidez permanente (art. 40, § 1º, inciso I, da
Constituição Federal). O art. 6º-A, parágrafo único, da EC 41/2003, incluído pela EC 70/2012, assegura que o servidor
aposentado por invalidez tenha paridade no reajuste da correspondente aposentadoria ou pensão. Contudo, não assegura
integralidade para a pensão, que permanece sujeita ao redutor de 30% previsto no art. 40, § 7º, inciso I, da Constituição
Federal.
Acórdão 9207/2017 Segunda Câmara (Aposentadoria, Relator Ministro José Mucio Monteiro)
Tempo de serviço. Tempo ficto. Magistrado. Aposentadoria. Bônus.
O bônus de 17% sobre o tempo de serviço de magistrado, membro do Ministério Público ou de Tribunal de Contas, se homem,
somente pode ser admitido na hipótese de a aposentadoria ter por fundamento as normas do art. 8º da EC 20/1998 ou do
art. 2º da EC 41/2003, não podendo ter como fundamento o art. 3º da EC 47/2005.
Acórdão 9369/2017 Segunda Câmara (Embargos de Declaração, Relator Ministro Augusto Nardes )
Subsídio. Quintos. Vedação. VPNI. Vantagem opção.
É irregular o pagamento de VPNI de quintos/opção para servidores, seja na atividade, seja na inatividade, que recebem
remuneração ou proventos no regime de subsídio, salvo para evitar, por ocasião da implantação d a nova estrutura salarial, a
redução de vencimentos , devendo tal parcela ser paga sob a forma de VPNI e absorvida nos aumentos subsequentes à
implantação do subsídio do respectivo cargo.
Acórdão 9470/2017 Segunda Câmara (Pedido de Reexame, Relator Ministro José Mucio Monteiro)
Pensão civil. Dependente designado. Dependência econômica. Comprovação. Genitor.
O recebimento de ajuda financeira eventual é insuficiente para caracterizar a dependência econômica de menor designado
que não vivia sob a guarda do instituidor da pensão. Os pais são os primeiros responsáveis pelo sustento dos filhos e somente
sua absoluta incapacidade em provê-los autoriza a transferência dessa responsabilidade para terceiros .
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