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ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em 
Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. determinar ao Comando da Aeronáutica a adoção das seguintes 
providências, observado o direito ao contraditório e à ampla defesa, podendo utilizar, 
por paradigma, os procedimentos previstos no art. 133 da Lei 8.112/1990, aplicável aos 
casos de acumulação indevida de cargos públicos na esfera civil: 

9.1.1. no que se refere aos militares da reserva ou reformados que 
acumularam cargos públicos ilicitamente quando estavam na ativa, em desacordo com a 
legislação que lhes é aplicável (tabelas 3 e 4, peça 74), exceto aqueles relativos aos 
militares pertencentes ao quadro da saúde que acumularam cargos públicos exclusivos 
de profissionais de saúde, bem como os militares que, até a data de publicação da Lei 
9.297/1996, assumiram cargo público de professor, adote medidas, no prazo de 120 
(cento e vinte) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, com vistas a 
regularizar a acumulação irregular, uma vez que o exercício concomitante dos dois 
cargos ocorreu enquanto o militar ainda se encontrava na ativa; 

9.1.2. no que se refere aos militares da ativa pertencentes ao quadro de 
saúde que acumulam cargos públicos exclusivos de profissionais de saúde (tabelas 1 e 
2, peça 46), verifique a existência de compatibilidade de horários, para que se possa 
fazer incidir sobre tais situações a nova redação dos incisos II e III do § 3º do art. 142 da 
Constituição Federal, dada pela EC 77/2014, e apresente a este Tribunal, em 180 (cento 
e oitenta dias), os resultados dessa verificação; 

9.1.3. no que se refere aos demais militares da ativa que acumulam cargos 
públicos, não abrangidos no item 9.1.2, em desrespeito ao art. 142, § 3º, II e III, da 
Constituição Federal (tabelas 1 e 2, peça 46), interrompa as acumulações 
inconstitucionais no prazo de até 120 (cento e vinte) dias contados a partir da ciência 
desta deliberação; 

9.1.4. no que se refere aos militares da reserva ou reformados que, após a 
passagem para a inatividade, ingressaram em cargos públicos inacumuláveis (tabela 5, 
peça 46), interrompa a acumulação irregular, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, 
contados a partir da ciência desta deliberação; 

9.1.5. no que se refere aos militares acumulando vencimentos/proventos 
decorrentes de mais de dois cargos públicos em desrespeito ao disposto na legislação 
que lhes é aplicável (tabela 6, peça 46): 

9.1.5.1. no caso dos militares pertencentes ao quadro de saúde que 
acumulam cargos públicos exclusivos de profissionais de saúde, interrompa as 
acumulações que ultrapassem o limite disposto pela Constituição Federal, no prazo de 
até 120 (cento e vinte) dias contados a partir da ciência desta deliberação, podendo o 
militar optar pelos dois cargos que lhe forem mais vantajosos; 

9.1.5.2. no que se refere aos demais militares que acumulam cargos 
públicos, não abrangidos no item 9.1.5.1, interrompa as acumulações inconstitucionais 
no prazo de até 120 (cento e vinte) dias contados a partir da ciência desta deliberação; 

9.1.6. no que se refere aos militares reformados que recebem ou receberam 
auxílio-invalidez concomitantemente com a remuneração/provento decorrente do 
exercício de outra atividade remunerada (tabela 11, peça 46): 

9.1.6.1. apure, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da 
ciência desta deliberação, os indícios de percepção de auxílio-invalidez concomitante ao 
exercício de atividade remunerada, em desrespeito ao disposto no art. 1º da Lei 
11.421/2006 e nos arts. 78 e 79 do Decreto 4.307/2002, que regulamenta a MP 2.215-



10/2001, e, caso se comprove a irregularidade, suspenda imediatamente o pagamento do 
benefício e providencie o ressarcimento aos cofres públicos das parcelas pagas 
indevidamente, limitado ao período relativo aos últimos cinco anos; 

9.1.6.2. no caso do militar reformado Walter Revoredo de Freitas, assim 
como de outros militares que eventualmente se encontrem na mesma situação, 
suspenda, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da ciência da decisão que 
vier a ser proferida por este Tribunal, o pagamento do benefício e apure o indício de 
emissão de declaração falsa, providenciando, caso se comprove a má-fé do militar, a 
aplicação da(s) penalidade(s) prevista(s) e o ressarcimento aos cofres públicos das 
parcelas pagas indevidamente a título de auxílio-invalidez; 

9.1.7. apure os 794 (setecentos e noventa e quatro) indícios de acumulação 
ilegal pendentes de análise (peça 54, p. 2-217) e regularize os casos em que se concluir 
pela ilegalidade, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da ciência 
desta deliberação; 

9.1.8 quanto às acumulações irregulares apuradas no TC 030.725/2011-9, 
apensado ao presente processo, regularize as situações no prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias, contados a partir da ciência desta deliberação; 

9.2. determinar ao Comando da Aeronáutica que informe a esta Corte de 
Contas, até o vencimento dos respectivos prazos para o cumprimento das determinações 
ora expedidas, as providências adotadas e os resultados obtidos em cada caso; 

9.3. determinar à Sefip que proceda ao monitoramento do cumprimento das 
determinações em processo específico; 

9.4. dar ciência desta deliberação ao Comando da Aeronáutica, para a 
adoção das providências ora determinadas, e ao Ministério da Defesa, para supervisão 
ministerial; 

9.5. arquivar o processo após as comunicações cabíveis. 
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