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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 193/2022 Plenário (Embargos de Declaração, Relator Ministro Vital do Rêgo)
Aposentadoria. Renúncia. Requisito. Desaposentação. Tempo de serviço. Averbação de tempo de serviço. Marco temporal.
Exceção. Consulta.
A partir do Acórdão 193/2022-TCU-Plenário, não é pos sível renúncia a aposentadoria vinculada a regime próprio de
previdência com objetivo de contagem de tempo de contribuição já utilizado, em outro benefício, seja vinculado a regime
próprio, seja vinculado ao regime geral, em razão de não haver previsão leg al do direito à desaposentação para os servidores
públicos. Constitui ressalva a essa regra a renúncia formal à aposentadoria estatutária nos casos em que o servidor não
houver usufruído efetivamente a condição de aposentado no cargo anterior (recebimento de proventos sem a contraprestação
laboral), sejam os cargos acumuláveis ou não, nos termos da Constituição Federal. (ALTERA RESPOSTA A CONSULTA
CONTIDA NO ACÓRDÃO 2126/2018-PLENÁRIO)
Acórdão 206/2022 Plenário (Aposentadoria, Relator Ministro Augusto Nardes)
Ato sujeito a registro. Revisão de ofício. Decadência. Anistiado. Aposentadoria. Transposição de regime jurídico.
Inconstitucionalidade.
A revisão de ofício de atos de aposentadorias, reformas ou pensões flagrantemente inconstitucionais não está sujeita ao
prazo de cinco anos estabelecido no art. 260, § 2º, do Regimento Interno do TCU, pois não incide decadência em atos
administrativos que violam diretamente a Constituição Federal, a exemplo de aposentadoria de servidor oriundo de empresa
pública extinta que foi, com base na Lei 8.878/1994, anistiado e reintegrado com transposição do regime de trabalho, de
celetista para estatutário, ato que viola o dispositivo constitucional que exige a aprovação em concurso pú blico para a
ocupação de cargo público, conforme entendimento do STF no MS 35.409/DF.
Acórdão 493/2022 Primeira Câmara (Aposentadoria, Relator Ministro Benjamin Zymler)
Ato sujeito a registro. Alteração. Aposentadoria. Reforma (Pessoal). Pensão. Prescrição.
Considera-se ilegal ato de alteração, que aumente o valor dos proventos ou benefícios, editado mais de cinco anos após a
concessão inicial da aposentadoria, pensão ou reforma. O prazo prescricional para a promoção de melhorias em atos de
pessoal é de cinco anos, contados da concessão inicial (art. 2º do Decreto 20.910/1932).
Acórdão 497/2022 Primeira Câmara (Aposentadoria, Relator Ministro Benjamin Zymler)
Adicional por tempo de serviço. Requisito. Serviço público. Vínculo. Interrupção.
A contagem de tempo relativo a cargo público pregresso para percepção de adicional por tempo de serviço somente é
permitida quando houver simultaneidade entre a vacância de um cargo e a ocupação de outro, pois 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.
Acórdão 517/2022 Primeira Câmara (Pedido de Reexame, Relator Ministro Jorge Oliveira)
Acumulação de cargo público. Regime de dedicação exclusiva. Professor. Compatibilidade de horário. Aposentadoria.
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É legal a acumulação de proventos decorrentes de duas aposentadorias de professor em regime de dedicação exclusiva
quando o exercício do segundo cargo tenha ocorrido após a aposentação no primeiro, uma vez que, nessa hipótese, resta
observado o requisito da compatibilidade de horários.
Acórdão 784/2022 Primeira Câmara (Aposentadoria, Relator Ministro Benjamin Zymler)
Aposentadoria. Vantagem opção. Paridade. Exclusão. Poder Judiciário. Revisão de ofício.
Ainda que o ato de aposentadoria não possa mais ser objeto de revisão de ofício, o TCU pode determinar a exclusão da
vantagem “opção” dos proventos de servidor do Poder Judiciário aposentado com a regra da paridade que tenha feito jus à
vantagem pelo exercício de função comissionada (redação original do art. 18, § 2º, da Lei 11.416/2006), tendo em vista a
modificação da estrutura remuneratória promovida pela Lei 12.774/2012, a qual, ao alterar aquele artigo, excluiu os servidores
ocupantes de função comissionada da faculdade de opção prevista no dispositivo.
Acórdão 672/2022 Segunda Câmara (Pensão Civil, Relator Ministro Aroldo Cedraz)
Ato sujeito a registro. Sobrestamento de processo. Policial. Carreira. STF. ADIN.
É cabível o sobrestamento de processo que aprecia atos de concessão de aposentadoria ou de pensão relativos a exintegrantes da carreira policial até a conclusão, pelo STF, dos julgamentos da ADI 5.039/RO e do RE 1.162.672/SP.
Acórdão 677/2022 Segunda Câmara (Pedido de Reexame, Relator Ministro Antonio Anastasia)
Tempo de serviço. Aluno-aprendiz. Requisito. Certidão. Contagem de tempo de serviço.
Para que o tempo de serviço prestado como aluno-aprendiz seja computado para fins de aposentadoria, a certidão que o
fundamenta deve, em observância à Súmula TCU 96, fazer referência, simultaneamente, a (i) retribuição em prestação
pecuniária ou em auxílios materiais (ii) à conta do orçamento da União, (iii) à título de contraprestação por labor (iv) na
execução de bens e serviços destinados a terceiros, (v) em montante correspondente a uma fração da renda auferida com a
execução das encomendas.
Acórdão 785/2022 Segunda Câmara (Pensão Civil, Relator Ministro Antonio Anastasia)
Ato sujeito a registro. Princípio da segurança jurídica. Jurisprudência. Retroatividade. Aposentadoria. Pensão.
Parcela de proventos considerada legal em ato de aposentadoria registrado pelo TCU há mais de cinco anos, de acordo com
a jurisprudência da época, não pode ser considerada ilegal quando da apreciação do correspondente ato de pensão em razão
de nova interpretação do Tribunal sobre a matéria, diante da vedação à aplicação retroativa de entendimentos jurisprudenciais
em desfavor do administrado (art. 2º, parágrafo único, inciso XIII, da Lei 9.784/1999 e art. 24 do Decreto-lei 4.657/1942 Lindb).
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