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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 links disponíveis.

Acórdão 1408/2020 Plenário (Consulta, Relator Ministro Aroldo Cedraz)
Afastamento de pessoal. Regime Próprio de Previdência Social. Vínculo. Pensão. Benefício previdenciário. Abono de
permanência em serviço. Consulta.
O servidor afastado ou licenciado de seu cargo efetivo sem remuneração, não optante pela manutenção do vínculo com o
Plano de Seguridade Social do Servidor, não faz jus, assim como seus dependentes, aos benefícios do aludido regime
previdenciário, inclusive a pensão por morte (art. 183, §§ 2º e 3º, da Lei 8.112/1990), salvo se beneficiário da vantagem
prevista no art. 40, § 19, da Constituição Federal e nos arts. 2º, § 5º, e 3º, § 1º, da EC 41/2003 (abono de permanência).
Acórdão 1408/2020 Plenário (Consulta, Relator Ministro Aroldo Cedraz)
Tempo de serviço. Contagem de tempo de serviço. Aposentadoria. Disponibilidade de pessoal. Ausência. Contribuição
previdenciária. Consulta.
Não é devido o recolhimento de contribuição previdenciária incidente sobre os valores dos descontos decorrentes de faltas
ao serviço (art. 29, § 4º, da ON-MPS/SPS 2/2009, com redação dada pela ON-MPS/SPS 3/2009), tampouco é possível a
contagem das faltas injustificadas como tempo de contribuição para fins de aposentadoria e disponibilidade.
Acórdão 1424/2020 Plenário (Consulta, Relator Ministro Raimundo Carreiro)
Remuneração. Vantagem pecuniária. Administração Pública. Vínculo. Interrupção. Consulta.
O rompimento do vínculo jurídico do servidor com a Administração Pública Federal é obstáculo ao restabelecimento de
vantagens da Lei 8.112/1990, independentemente do momento em que o servidor é investido novamente em outro cargo
público federal, se antes ou depois da revogação da legislação que instituiu a vantagem anteriormente concedida. No que diz
respeito à atuação administrativa da unidade de vinculação do servidor, ficam preservados, sem alterações, os atos
administrativos expedidos há mais de cinco anos em desacordo com essa orientação (art. 54 da Lei 9.784/1999), sem prejuízo
da competência de controle externo do TCU, nos termos da Lei 8.443/1992.
Acórdão 1502/2020 Plenário (Aposentadoria, Relator Ministro Bruno Dantas)
Tempo de serviço. Certidão pública. INSS. Decisão judicial. Contribuição previdenciária.
É irregular a averbação de tempo de atividade privada para fins de aposentadoria no serviço público (contagem recíproca)
sem a comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias correspondentes, mesmo que fundamentada em
certidão emitida pelo INSS em cumprimento a decisão judicial.
Acórdão 1632/2020 Plenário (Denúncia, Relator Ministro Raimundo Carreiro)
Remuneração. Greve. Desconto. Compensação de jornada. Abono de faltas.
É irregular o abono de faltas de servidores públicos referentes a dias não trabalhados em decorrência de adesão a movimento
grevista que não tenha sido provocado por conduta ilícita do Poder Público. A Administração deve proceder ao desconto dos
dias de paralisação ou estabelecer regras para compensação , segundo critérios de conveniência e oportunidade.
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Acórdão 6312/2020 Primeira Câmara (Aposentadoria, Relator Ministro Benjamin Zymler)
Tempo de serviço. Tempo ficto. Insalubridade. Periculosidade. Penosidade. Perfil profissiográfico previdenciário. CLT.
A comprovação de serviço prestado em condições penosas, perigosas ou insalubres para fim de contagem ponderada de
tempo de serviço (tempo ficto) por servidor que exerceu, como celetista, no serviço público, atividades dessa natureza em
período anterior à vigência da Lei 8.112/1990, pode ser feita por intermédio do Perfil Profissiográfico Previdenciário.
Acórdão 7059/2020 Primeira Câmara (Aposentadoria, Relator Ministro Benjamin Zymler)
Aposentadoria por invalidez. Capacidade laboral. Junta médica. Readaptação d e pessoal.
Em matéria de aposentadoria, a competência da junta médica está limitada à apuração da situação de invalidez do caso
submetido à sua apreciação, não cabendo a ela, e sim ao gestor, avaliar a possibilidade jurídica de readaptação, observadas
as avaliações médicas quanto à saúde do servidor.
Acórdão 6351/2020 Segunda Câmara (Pedido de Reexame, Relator Ministro Aroldo Cedraz)
Aposentadoria especial. Policial. Anistiado político. Servidor público militar. Contagem de tempo de serviço.
O tempo em que o anistiado político militar esteve compelido ao afastamento de suas atividades profissionais não pode ser
considerado para fins de concessão da aposentadoria especial de policial (LC 51/1985), uma vez que não exerceu atividade
de risco no período.
Acórdão 6380/2020 Segunda Câmara (Aposentadoria, Relator Ministra Ana Arraes)
Tempo de serviço. Licença prêmio por assiduidade. Contagem em dobro. Aposentadoria. Marco temporal.
É ilegal a contagem em dobro de licença-prêmio não usufruída, para fins de aposentadoria, aos servidores que não tinham o
direito adquirido à aposentação antes da EC 20/1998, uma vez que a referida emenda proibiu expressamente qualquer forma
de contagem de tempo de contribuição fictício.
Acórdão 6592/2020 Segunda Câmara (Reforma, Relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer)
Acumulação de cargo público. Servidor público militar. Proventos. Remuneração.
É vedada aos militares reservistas ou reformados que reingressaram no serviço público a partir da publicação da EC 20/1998
a acumulação dos proventos com a remuneração do cargo público, ressalvados os cargos acumuláveis na forma da
Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados de livre nomeação e exoneração (exceções previstas
no art. 37, inciso XVI e § 10, da Constituição Federal).
Acórdão 6707/2020 Segunda Câmara (Tomada de Contas Especial, Relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer)
Ressarcimento administrativo. Dispensa. Princípio da boa-fé. Administração Pública. Erro.
A reposição ao erário de valores recebidos indevidamente é obrigatória, independentemente de boa -fé do beneficiário,
quando se tratar de erro operacional da Administração, pois a dispensa de ressarcimento s omente se admite na hipótese de
erro escusável de interpretação da lei (Súmula TCU 249).
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