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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 nem 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 li nks disponíveis.

Acórdão 198/2018 Plenário (Consulta, Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues )
Parlamentar. Aposentadoria por invalidez. Capacidade laboral. Cancelamento. Consulta.
Ex-Deputado Federal aposentado por invalidez, sob o regime do Instituto de Previdência dos Congressistas - IPC (Lei
7.087/1982) ou do Plano de Seguridade Social dos Congressistas - PSSC (Lei 9.506/1997), que vier a exercer funções,
empregos ou cargos públicos, em qualquer das esferas da Federação ou, ainda, atividade profissional na iniciativa privada,
sujeita-se ao cancelamento do benefício, observado o devido processo legal, inclusive reavaliação médica, tendo em vista
que o pressuposto da aposentadoria por invalidez é o impedimento de exercício de atividade laboral.
Acórdão 198/2018 Plenário (Consulta, Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues )
Parlamentar. Aposentadoria por invalidez. Capacidade laboral. Cancelamento. Prestação de serviço. Contrato administrativo.
Consulta.
É possível a ex-Deputado Federal aposentado por invalidez prestar serviços à Administração Pública, mediante contrato
regularmente processado nos moldes da Lei 8.666/1993, em qualquer modalidade e em igualdade de condições com outros
eventuais interessados, desde que tal contratação não conduza ao reconhecimento da insubsistência dos pressupostos que
fundamentaram a aposentadoria, sob pena de cancelamento do benefício, na forma do art. 46 da Lei 8.213/1991.
Acórdão 198/2018 Plenário (Consulta, Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues )
Parlamentar. Aposentadoria por invalidez. Capacidade laboral. Cancelamento. Trabalho voluntário. Consulta.
É possível a ex-Deputado Federal aposentado por invalidez prestar serviços de forma filantrópica ou graciosa, nos termos da
Lei 9.608/1998, desde que as atividades desenvolvidas não conduzam ao reconhecimento de insubsistência dos
pressupostos que fundamentaram a aposentadoria, sob pena de cancelamento do benefício, na forma do art. 46 da Lei
8.213/1991.
Acórdão 198/2018 Plenário (Consulta, Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues )
Parlamentar. Aposentadoria por invalidez. Cancelamento. Capacidade laboral. Consulta.
Para ex-Deputado Federal aposentado por invalidez, a única hipótese de exercício de atividade com limitações é a
recuperação parcial da capacidade laborativa, nos moldes do art. 47, inciso II, da Lei 8.213/1991, devendo ser aplicada a
gradação de suas alíneas “a” a “c” até a cessação definitiva do benefício pago pela Câmara dos Deputados, no prazo máximo
de dezoito meses após ser declarado apto por junta médica para o exercício de atividade diversa daquela em que se deu a
inativação.
Acórdão 291/2018 Plenário (Representação, Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues )
Medida cautelar. Oportunidade. Remuneração. Pagamento indevido. Periculum in mora.
O pagamento de parcela ilegal que compõe remuneração de servidor público configura prejuízo ao erário que se renova mês
a mês, sendo apto a demonstrar a presença do requisito da urgência (periculum in mora) para fins de concessão de medida
cautelar, mesmo que a irregularidade tenha se iniciado há vários anos.
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Acórdão 1041/2018 Primeira Câmara (Pedido de Reexame, Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues )
Função de confiança. Criação. Transformação. Ato administrativo.
A transformação de função comissionada não pode ser realizada por ato administrativo, consoante o art. 48, inciso X, da
Constituição Federal, que exige lei formal para criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas.
Acórdão 1308/2018 Primeira Câmara (Pedido de Reexame, Relator Ministro Vital do Rêgo)
Ressarcimento administrativo. Dispensa. Princípio da boa -fé. Aposentadoria. Revisão. Aposentadoria por invalidez.
Constituição Federal. Descumprimento.
A possibilidade de dispensa da reposição ao erário de valores indevidos recebidos de boa-fé, prevista na Súmula TCU 106,
não se aplica à retroação dos efeitos financeiros de revisões de aposentadorias concedidas com base no art. 6º-A da EC
41/2003, introduzido pela EC 70/2012, para períodos anteriores a 30/2/2012, pois configura violação a norma constitucional
expressa.
Acórdão 1502/2018 Primeira Câmara (Pedido de Reexame, Relator Ministro Benjamin Zymler)
Aposentadoria especial. Pessoa com deficiência. Proventos. Cálculo. Paridade.
Em regra, é ilegal a adoção da integralidade e paridade no cálculo de proventos de aposentadoria especial a portador de
deficiência concedida com fundamento no art. 40, § 4º, inciso I, da Constituição Federal, incluído pela EC 47/2005, pois essas
concessões devem observar a norma geral estabelecida no art. 40, § 1º, da Carta Magna, segundo a qual os proventos
devem ser calculados pela média das remunerações de contribuição.
Acórdão 1529/2018 Primeira Câmara (Pensão Civil, Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues )
Acumulação de pensões. Limite. Montepio civil. Teto constitucional.
É indevido o pagamento cumulativo de pensões civis regidas pela Lei 8.112/1990 com a do montepio civil facultativo que
exceda o subsídio mensal, em espécie, dos ministros do Supremo Tribunal Federal.
Acórdão 1529/2018 Primeira Câmara (Pensão Civil, Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues )
Pensão. Montepio civil. Proventos. Valor.
A pensão de montepio civil facultativo deve corresponder a 60% do valor do vencimento e acréscimos, e não à totalidade dos
proventos do instituidor, diante da revogação do art. 1º da Lei 6.782/1980 pela Lei 8.112/1990 e em observância ao disposto
no art. 1º, caput, da Lei 3.058/1956, com a redação dada pela Lei 4.477/1964.
Acórdão 1542/2018 Primeira Câmara (Pensão Civil, Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues )
Aposentadoria. Aposentadoria-prêmio. Proventos integrais. Invalidez permanente. Tempo de serviço.
A vantagem prevista no art. 192 da Lei 8.112/1990 (aposentadoria-prêmio) somente é devida ao servidor que contar tempo
de serviço suficiente para aposentadoria com proventos integrais, sendo ilegal a sua concessão na hipótese de aposentadoria
por invalidez permanente quando não houve o implemento d esse tempo, ainda que o servidor faça jus a proventos integrais
em razão da causa da invalidez.
Acórdão 425/2018 Segunda Câmara (Pensão Militar, Relator Ministro-Substituto André de Carvalho)
Pensão militar. Legislação. Reversão de pensão. Marco temporal.
O direito à percepção de pensão militar se regula pela lei vigente ao tempo do óbito do militar, mas o direito à reversão da
pensão regula-se pela lei vigente à época do óbito do beneficiário inicial da pensão.
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