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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 202/2020 Plenário (Pedido de Reexame, Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues)
Ressarcimento administrativo. Dispensa. Marco temporal. Comunicação processual. Ato sujeito a registro. Princípio da boafé.
A comunicação processual ao interessado sobre ilegalidade em ato sujeito a registro em apreciação no TCU afasta a
aplicação da Súmula TCU 106, para fins de devolução de valores indevidamente recebidos, pois, a partir desse momento,
não se pode alegar desconhecimento da situação irregular em que incide o ato analisado. Nesse ca so, o termo inicial para
devolução dos valores é a data de notificação do interessado para o exercício do contraditório e da ampla defesa, e não a
data de ciência do acórdão que julgou o ato.
Acórdão 204/2020 Plenário (Administrativo, Relator Ministro Augusto Nardes)
Aposentadoria por invalidez. Paridade. Invalidez permanente. Proventos. Revisão de ofício. Obrigatoriedade.
A revisão de ofício prevista no art. 2º da EC 70/2012 tem caráter impositivo para aposentadorias por invalidez permanente
de servidores que tenham ingressado no serviço público até 31/12/2003. Contudo, deve ser observado o princípio da
irredutibilidade dos vencimentos, estabelecendo-se, quando necessário, parcela compensatória para preservar o valor
nominal dos benefícios.
Acórdão 205/2020 Plenário (Consulta, Relator Ministro Augusto Nardes)
Tempo de serviço. Serviço militar. Ponderação. IME. Consulta.
Não é mais possível aplicar, sob nenhuma hipótese, o entendimento exarado por meio do Acórdão 25/2003 – Plenário, que
autorizou a contagem do tempo de serviço público prestado às Forças Armadas, como aluno do Instituto Militar de Engenharia,
para fins de aproveitamento no serviço público federal civil, sem o fator de ponderação previsto no estatuto dos militares.
Acórdão 205/2020 Plenário (Consulta, Relator Ministro Augusto Nardes)
Tempo de serviço. Serviço militar. Ponderação. Escola militar. Consulta.
É computável, como tempo de serviço público civil, o período de Centro de Preparação de Oficiais da Reserva e de outros
órgãos análogos, reconhecidos na forma da lei e das normas emanadas das autoridades militares competentes, nos termos
da Súmula TCU 108, sendo inafastável, no caso, a aplicação da regra prevista no art. 134, § 2º, da Lei 6.880/1980.
Acórdão 301/2020 Plenário (Administrativo, Relator Ministro Vital do Rêgo)
Recondução. Exoneração de pessoal. Vínculo. Extinção.
A exoneração a pedido do servidor é ato voluntário e gera a perda do direito à recondução ao cargo que ocupava, uma vez
que, diferentemente da vacância em razão de posse em outro cargo público não acumulável, acarreta a extinção do vínculo
do servidor com a Administração.
Acórdão 630/2020 Primeira Câmara (Pensão Civil, Relator Ministro Vital do Rêgo)
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Quintos. Marco temporal. Decisão judicial. Trânsito em julgado. Recurso extraordinário. STF.
É ilegal a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada entre 8/4/1998 e 4/9/2001. Contudo, o TCU nã o
deve determinar a cessação do pagamento quando a incorporação estiver amparada por decisão judicial transitada em
julgado, em respeito à modulação de efeitos conferida pelo STF no julgamento do RE 638.115.
Acórdão 631/2020 Primeira Câmara (Reforma, Relator Ministro Vital do Rêgo)
Reforma (Pessoal). Reforma-prêmio. Tempo de serviço. Contagem de tempo de serviço. Setor privado.
O tempo laborado em atividade privada pode ser computado pelo militar para fins de contagem de tempo para a reserva, mas
não para a concessão da vantagem prevista na redação original do art. 50, inciso II, da Lei 6.880/1980 (remuneração na
inatividade correspondente ao grau hierárquico superior, ou sua melhoria), por falta de previsão legal.
Acórdão 1232/2020 Primeira Câmara (Aposentadoria, Relator Ministro Bruno Dantas)
Ato sujeito a registro. Princípio da segurança jurídica. Princípio da boa-fé. Alteração.
Transcorridos mais de cinco anos do registro do ato e na ausência de indícios de má -fé, deve o TCU, ao apreciar ato de
alteração, analisar apenas as mudanças promovidas, não sendo permitido reavaliar situações já consolidadas por ocasião
do registro do ato inicial.
Acórdão 1273/2020 Primeira Câmara (Aposentadoria, Relator Ministro-Substituto André de Carvalho)
Tempo de serviço. Contagem de tempo de serviço. Religião. Contribuição previdenciária.
O tempo de serviço religioso pode ser computado para fins de aposentadoria estatutária, desde que comprovado o
recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias (art. 7º da Lei 6.696/1979).
Acórdão 643/2020 Segunda Câmara (Pedido de Reexame, Relator Ministra Ana Arraes)
Pensão civil. Concessão simultânea. Viúvo. Companheiro. União estável. Pensão alimentícia.
A percepção, pela ex-companheira, de pensão alimentícia estabelecida judicialmente em face de dissolução de união estável
com o instituidor permite a repartição da pensão civil entre ela e o cônjuge supérstite. O fato de a união estável ter se
configurado antes do casamento não interfere na legalidade do rateio, uma vez que não há distinção entre os dois institutos
para fins civis.
Acórdão 831/2020 Segunda Câmara (Pensão Civil, Relator Ministra Ana Arraes)
Subsídio. Aposentadoria-prêmio. Quintos. Vedação. Ministério Público da União.
É incompatível com o regime de subsídio a percepção de quintos ou da vantagem prevista no art. 232, parágrafo único, da
LC 75/1993 (proventos de aposentadoria de membro do Ministério Público da União com base no vencimento do cargo
imediatamente superior ou 20% de acréscimo, caso a aposentadoria se dê no último nível da carreira), pois é vedado o
acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória ao
subsídio, salvo as exceções previstas pela Constituição Federal (art. 39, § 4º).
Acórdão 1080/2020 Segunda Câmara (Pedido de Reexame, Relator Ministro Raimundo Carreiro)
Acumulação de pensões. Limite. Pensão militar. Acumulação de cargo público. Proventos. Remuneração.
É legal a acumulação de pensão militar por morte com remunerações ou proventos de dois cargos constitucionalmente
acumuláveis.

Elaboração: Diretoria de Jurisprudência – Secretaria das Sessões

2

Contato: jurisprudenciafaleconosco@tcu.gov.b r

3

