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RELATÓRIO 

Trata-se de pedido de uniformização interposto pela União contra 
acórdão da 2ª Turma Recursal do Ceará, que negou provimento a recurso 
interposto pela mesma parte contra a sentença. 

A Turma Recursal de origem, confirmando a sentença, entendeu pela 
ocorrência da decadência do direito da Administração de revisar o benefício de 
pensão por morte estatutária, mesmo que ainda não tenha ocorrido o registro do 
ato de concessão pelo TCU. Consignou, conforme o tinha feito a sentença, que o 
benefício de pensão por morte era recebido por mais de 50 anos. 

Alega a recorrente que o acórdão recorrido contraria jurisprudência 
do Superior Tribunal de Justiça, citando o AgRg no AgRg no AREsp 734.482, o 
AgRg no REsp 1.092.860 e o AgRg no RMS 26.168, segundo a qual "a concessão 
de aposentadoria é ato complexo, razão pela qual descabe falar em prazo 
decadencial para a Administração revisá-lo antes da manifestação do Tribunal de 
Contas". 

O incidente foi admitido pelo Presidente desta Turma de 
Uniformização, mediante provimento de agravo interposto contra decisão do juízo 
preliminar de inadmissibilidade. 

É o breve relatório. 

VOTO 

O incidente é tempestivo e merece conhecimento, visto que 
presentes a similitude fático-jurídica entre o acórdão recorrido e os paradigmas 
indicados e a divergência entre eles. 

A matéria foi apreciada por esta Turma Nacional em sede de 
representativo de controvérsia (Tema 99), oportunidade em que foi firmada a 
seguinte tese, alinhada à jurisprudência do STJ: 
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O prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/99 para 

alterar ato de aposentadoria de servidor público se inicia a partir do registro do 

ato no Tribunal de Contas, não do ato de concessão expedido pelo órgão a que 

estava vinculado. 

O mesmo entendimento aplica-se ao ato de concessão de pensão, 
conforme já decidido por esta Turma (PEDILEF 50016184520124047106, JUIZ 
FEDERAL CARLOS WAGNER DIAS FERREIRA, TNU, DOU 10/08/2017 
páginas 079-229). 

No mais, é oportuno consignar, diante do teor do acórdão recorrido, 
que, no MS 25.116, o Supremo Tribunal Federal apenas decidiu que, transcorridos 
05 anos sem que tenha ocorrido o registro pelo TCU, deve ser observado o 
contraditório e ampla defesa. 

O acórdão recorrido não observa a tese firmada por esta Turma em 
representativo de controvérsia, impondo-se o provimento do incidente e a 
devolução dos autos à Turma Recursal de origem, para a devida a adequação. 

Pelo exposto, voto por CONHECER E DAR PROVIMENTO ao 
pedido de uniformização. 

 
LUISA HICKEL GAMBA 

JUÍZA FEDERAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Poder Judiciário 

Conselho da Justiça Federal 

Turma Nacional de Uniformização dos 

Juizados Especiais Federais 

 

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 
0504009-13.2014.4.05.8105/CE 

RELATORA: JUÍZA FEDERAL LUISA HICKEL GAMBA 

REQUERENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO 

REQUERIDO: MARINA DE FREITAS 

EMENTA 

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. 
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR 
MORTE. REVISÃO PELA ADMINISTRAÇÃO. 
DECADÊNCIA. ATO COMPLEXO. TESE FIRMADA EM 
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DA TNU (TEMA 
99). INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO. 

ACÓRDÃO 

A Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, decidiu 
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao pedido de uniformização, nos termos do 
voto da Juíza Relatora. 

Brasília, 12 de setembro de 2018. 

 

LUISA HICKEL GAMBA 
JUÍZA FEDERAL 

 


