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pela aplicação da nova Lei, atualmente a Praça tenha logrado o acesso à graduação de Suboficial dita 
condição não altera e/ou elimina o fato de que o militar ingressou na inatividade ostentando a graduação de 
Segundo-Sargento, como se deu in casu. 

II ¿ De igual forma, segundo o art. 110, § 1º e § 2º, ¿a¿, da Lei 6.880/80, o direito garantido ao 
Segundo-Sargento, se julgado incapaz definitivamente em consequência de ¿paralisia irreversível e 
incapacitante¿ e considerado inválido (impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho), era 
e permaneceu sendo o de ser reformado na mesma graduação ocupada na ativa (Segundo-Sargento), com 
a percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior (Segundo-Tenente). Em outras 
palavras, o art. 110, §§ 1º e 2º, da Lei 6.880/80 não autoriza que se tome por base a graduação de 
Suboficial, que o militar (Segundo-Sargento) não possuía quando de sua transferência para a inatividade, 
para cálculo da remuneração correspondente ao grau hierárquico superior.  

III ¿ Resolver-se, então, pela possibilidade de se valer de uma graduação concedida na inatividade, 
para a incidência do art. 110, §§ 1º e 2º, da Lei 6.880/80, resulta imprimir a esse dispositivo uma 
interpretação diversa à fixada pelo próprio legislador. 

IV ¿ Destarte, correta a decisão da Aeronáutica, vez que, na hipótese, não há falar no direito de se 
manter os proventos da inatividade baseados no soldo de Primeiro-Tenente ¿ considerado grau hierárquico 
imediato, para a graduação de Suboficial ¿, porquanto o grau hierárquico alcançado por força de promoção 
na inatividade não poderá ser empregado para fins de aplicação do art. 110 da Lei 6.880/80, na medida em 
que a lei define categoricamente, como critério para a concessão do benefício por ele instituído, o grau 
hierárquico que o militar possuía na ativa. 

V ¿ Tampouco se alegue estar consumada a decadência do direito da Administração Militar de revisar o 
ato, a pretexto de já haver decorrido mais de 5 anos do primeiro pagamento. Em primeiro, porque o então 
Segundo-Sargento teve publicado o acesso à graduação de Suboficial, em 02/08/10. Em 27/03/15, a DIRAP 
enviou carta nominal ao militar, informando-lhe a constatação de incorreção no ato de concessão de 
proventos com base no soldo de Primeiro-Tenente, na forma do art. 110, § 2º, ¿a¿, além de comunicar-lhe 
a oportunidade de comparecimento pessoal e/ou de manifestar-se mediante requerimento, via correio, no 
prazo de até 20 dias contínuos do recebimento da correspondência, de modo a garantir-lhe direito à ampla 
defesa e ao contraditório; e, em 15/07/15, a Diretoria de Intendência do Comando da Aeronáutica remeteu 
outra carta nominal ao militar, dando-lhe ciência acerca do início de procedimento de revisão de todas as 
concessões de melhoria de proventos e pensões com fundamento na Lei 12.158/09; donde se evidencia que 
o militar foi cientificado da revisão da melhoria de reforma efetivada antes de passados 5 anos do primeiro 
pagamento a maior, referente ao mês de julho/2010, que foi efetuado no 2º dia útil do mês de 
agosto/2010. Em segundo, porque o prazo do art. 54 da Lei 9.784/99 não se aplica aos casos em que o TCU 
ainda não examinou ou está examinando a legalidade do ato de concessão do benefício. Os atos de 
concessão de aposentadoria, reforma e pensão, assim como suas melhorias, têm natureza complexa, 
porquanto apenas se formam com a conjugação, ou integração, das vontades de órgãos diversos ¿ da 
Administração (que defere o pedido) e do Tribunal de Contas (que controla a legalidade do mesmo e o 
confirma). Desse modo, somente a partir do momento em que o ato concessório (inicial ou de melhorias)  se 
perfectibiliza ¿ com o registro pela Corte de Contas ¿, é que o prazo decadencial começa a correr.  

VI ¿ Por igual motivação, descabe, inclusive, invocar afronta aos princípios da ampla defesa e ao 
contraditório, do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos. Até porque não há invocar tais 
direitos para a manutenção de uma vantagem ilegalmente recebida, em vista da ponderação entre os 
princípios da segurança das relações jurídicas e da legalidade e moralidade administrativa, eis que não se 
pode coadunar com a perpetuação do pagamento indevido em decorrência de atos administrativos 
praticados em desacordo com a lei. 

VII ¿ Apelação desprovida. 
A C Ó R D Ã O 
        Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas.  
        Decide a Sétima Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, à unanimidade, 

negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, constante dos autos, e das notas taquigráficas 
ou registros fonográficos do julgamento, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 

  
 [Assinado eletronicamente] 
SERGIO SCHWAITZER 
RELATOR 
mst 
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