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RELATÓRIO 

Trata-se de pedido de uniformização de jurisprudência (fls. 129/132) 
formulado pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em face do 
Acórdão nº 396/2014 (fls. 127/128), exarado pela l3 Composição Adjunta da 4ª Câmara 
de Julgamento, que negou provimento ao recurso especial da Autarquia Previdenciária 
de fls. 104/107, mantendo, assim, a decisão da 27ª Junta de Recursos (fls. 100/1O1 ), 
segundo a qual, inobstante caber a cessação da pensão por morte que a beneficiária 
ANA PRISCILA CARLOS então recebida, não caberia a devolução dos valores pagos 
após a idade de 21 (vinte e um) anos desta, em razão da ocorrência da decadência. 

Cumpre assentar, consoante relato de fls . 14/15, que o benefício em 
comento foi deferido à interessada na condição de menor designada, representada por 
Maria Margarida Carlos, tendo como fato gerador o óbito do instituidor ocorrido em 
25/0411988, data de início do benefício. 

Em que pese a beneficiária, nascida em 30/0711981, ter completado 21 
(vinte e um) anos de idade em 3010712002, o benefício em referência continuou sendo 
pago até 11/06/2013, quando, então, em procedimento revisionai, foi cessado (fls. 14115 
e 50/59). 

Irresignada, a interessada interpôs recurso ordinário às Juntas de 
Recursos deste Conselho (fls. 61/72), tendo a 27ª Junta de Recursos lhe negado 
provimento (fls. 100/101), sob os seguintes argumentos : 

I - o INSS ter-se-ia manifestado pela primeira vez sobre a matéria em 
11/06/2013, mais de mais de 10 (dez) anos após a data em que a beneficiária completou 
21 (vinte e um) ano de idade, em 3010712002; e 

II - impor-se-ia a cessação do benefício, dada a inexistência de 
dependentes após 30/07/2002, não cabendo, contudo, nos termos do art. 103-A da Lei nº 
8.213, de 1991, a devolução dos valores recebidos após 30/07/2002, uma vez que o 
próprio INSS teria reconhecido a boa-fé da interessada. 

Inconformado, o INSS interpôs recurso especial às Câmaras de 
Julgamento deste Conselho ( fls. 104/107), tendo a l' Composição Adjunta da 4' Câmara // 
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de Julgamento, por meio do Acórdão nº 396/2011 (fls. 1271128), negado provimento ao 
recurso especial autárquico, assentando o decurso de mais de 1 O (dez) anos da · 
concessão do benefício, fato que, nos termos do art. 103 da Lei nº 8.213, de 1991, 
obstaria a cobrança dos valores pagos por erro administrativo, uma vez constatada a 
boa-fé da beneficiária. 

Ainda inconformado, o INSS, por intermédio da petição de fls. 
129/133, apresentou pedido de uniformização de jurisprudência, sustentando, em 
síntese, que: 

1 - a 1 ª Composição Adjunta da 4ª Câmara de Julgamento teria 
mantido a decisão da 27ª Junta de Recursos, com a cessação do benefício e sem a 
restituição dos valores indevidamente pagos; 

II - existiriam acórdãos das Câmaras de Julgamento que tratariam da 
mesma situação fática, com entendimentos e soluções diversos, evidenciando 
divergência de interpretação em matéria de direito, a saber: Acórdãos 721/2013, 
1.227/2013 e 1.304/2013, emitidos pela 3ª Câmara de Julgamento; 409/2012 e 
2.621/2013, da l3 Câmara de Julgamento; 356/2014, da l3 Composição Adjunta da 4ª 
Câmara de Julgamento; e 2.358/2011, da 4ª Câmara de Julgamento. 

Mesmo intimada ( fls. 134113 5) a interessada não apresentou 
contrarrazões. 

Por meio do despacho de fls. 138/141, o Presidente da l3 Composição 
Adjunta da 4ª Câmara de Julgamento destacou que o pedido de uniformização de 
Jurisprudência seria tempestivo e que teria havido a indicação de acórdãos divergentes. 

Por meio do despacho de fls. 1421143, a Divisão de Assunto Jurídicos 
deste Conselho assentou haver similitude fática entre o acórdão atacado e os 
paradigmas, com solução jurídica diferente, submetendo o feito à consideração do 
Senhor Presidente desta Instância. 

Submetido o feito à apreciação do Senhor Presidente deste Conselho, 
este, mediante o despacho de fl. 143, verso, determinou a instauração do procedimento 
de uniformização de jurisprudência, sendo os autos a mim distribuídos. 
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É o Relatório. 

EMENTA. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE 
JURISPRUDÊNCIA. DECADÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. 
IDADE DE 21 ANOS. AS DISPOSIÇÕES A QUE SE REFERE O 
ART. 103-A DA LEI Nº 8.213, DE 1991, INCIDEM SOBRE 
TODO E QUALQUER ATO DE INICIATIVA DO INSS DE QUE 
DECORRA EFEITO FINANCEIRO FAVORÁVEL AO 
BENEFICIÁRIO, SEJA ELE NULO OU ANULÁVEL, SEJA O 
VÍCIO ORIGINÁRIO DO PRÓPRIO ATO CONCESSIVO DA 
PRESTAÇÃO OU RESULTANTE DE FATO 
SUPERVENIENTE, TENHA OU NÃO EFEITO j 

2 



PATRIMONIAL CONTÍNUO, EXCETUADA A HIPÓTESE EM 
QUE É COMPROVADA A MÁ-FÉ. 

Da Tempestividade 

O INSS formulou o pedido de uniformização de jurisprudência dentro 
de 30 (trinta) dias da intimação da decisão da 1 ª Composição Adjunta da 4ª Câmara de 
Julgamento, em obediência ao que preceitua o § 2° do art. 64 do Regimento Interno 
deste Conselho, aprovado pela Portaria MPS nº 548, de 2011, sendo, portanto, 
tempestivo. 

Da Divergência em Sede de Cognição Sumária 

A uniformização de jurisprudência, no caso concreto, está disciplinada 
pelos arts. 15 e 64 do Regimento Interno deste Conselho, nos seguintes termos: 

"Art. 15. Compete ao Conselho Pleno: 
(..) 
II - uniformizar, no caso concreto, as divergências jurisprudenciais 
entre as Juntas de Recursos nas matérias de sua alçada ou entre as 
Câmaras de julgamento em sede de recurso especial, mediante a 
emissão de resolução; e 
(..) " . 

"Art. 64. O Pedido de Uniformização de Jurisprudência poderá ser 
requerido em casos concretos, pelas partes do processo, dirigido ao 
Presidente do respectivo órgão julgador, nas seguintes hipóteses: 
I - quando houver divergência na interpretação em matéria de direito 
entre acórdãos de Câmaras de Julgamento do CRPS, em sede de 
recurso especial, ou entre estes e resoluções do Conselho Pleno; ou 
II - quando houver divergência na interpretação em matéria de direito 
entre acórdãos de Juntas de Recursos do CRPS, nas hipóteses de 
alçada exclusiva previstas no artigo 18 deste Regimento, ou entre 
estes e Resoluções do Conselho Pleno. 
§ 1° A divergência deverá ser demonstrada mediante a indicação do 
acórdão divergente, proferido nos últimos cinco anos, por outro 
órgão julgador, composiçao de julgamento, ou, ainda, por resolução 
do Conselho Pleno. 
(..)" 

Na hipótese dos autos, a 1 ª Composição Adjunta da 4ª Câmara de 
Julgamento, por intermédio do Acórdão nº 396/2014 (fls. 127/128), negou provimento 
ao recurso especial autárquico, assentando o decurso de mais de 10 (dez) anos da 
concessão do benefício, fato que, nos termos do art. 103 da Lei nº 8.213, de 1991, 
obstaria a cobrança dos valores pagos por erro administrativo, uma vez constatada a 
boa-fé da beneficiária. 

Em que pese a decisão em comento ter feito referência o art. 103 da 
Lei nº 8 .213, de 1991, que cuida da aplicação da decadência para ato revisiona! de 
iniciativa do segurado, a hipótese fática dos autos é a da incidência da decadência a que 
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se ~e~e~e? art. 103-A da mes~a _Lei, qual seja, incidência da d~cadência a ato revisiona{' ~;~ 5 --=: 
de miciatlva do INSS. Demais disso, de forma expressa, a decisão ora atacada, assentou "-~ t 
a correção da decisão de primeiro grau, hipótese que incorpora a seus fundamentos os . -
fundamentos da decisão de primeiro grau, que embasou sua decisão no art. 103-A da 
referida Lei. 

Nesses termos, há de se entender que, no caso concreto, as teses 
jurídicas delineadas na decisão da 1 ª Composição Adjunta são a não incidência da 
decadência para o ato revisiona! da pensão por morte em face o atingimento da idade de 
21 (vinte e um) anos e da aplicação do mesmo instituto à hipótese do ressarcimento dos 
valores indevidamente pagos, com fulcro no art. 103-A da citada Lei. 

entendimento: 
De outra feita, os Acórdão trazidos como paradigma trazem o seguinte 

Acórdão nº 72112013, da 3ª Câmara de Julgamento : 

"Compulsando os autos, entendo que a tese do INSS merece 
prosperar no que tange à obrigatoriedade da Requerente em devolver 
os valores recebidos indevidamente após a sua maioridade, nos 
termos do artigo 72, parágrafo segundo, inciso II da Lei nº 8.213191. 
Neste sentido, esclareço que não se aplica no presente caso a 
decadência do direito do INSS em rever o ato concessório, uma vez 
que o mesmo foi regular e devido. O que se discute no processo é tão 
somente a continuidade do pagamento após a maioridade da 
Interessada o que se repetiu mês a mês até a suspensão do beneficio 
pelo INSS. 
(..) 
Ocorre que a Autarquia somente poderá realizar a cobrança dos 
valores referentes aos últimos cinco anos contados do último 
pagamento e data em que o oficio de 12113/ProcConcJEventol foi 
recebido pela Requerente. Vejamos o que dispõe o artigo 103, 
parágrafo único da Lei nº 8.213191: 
(..) " 

Acórdão nº 1.304/2013, da 3ª Câmara de Julgamento: 

"(..)No caso concreto, o INSS após a incidência da decadência reviu 
o ato concessório da prestação, suspendendo o beneficio após a 
instauração de processo administrativo pautado pela observância de 
todas as garantias constitucionais. 
De mais a mais, o INSS pode rever o seu ato administrativo e 
proceder com a suspensão do beneficio, se comprovada a má-fé, 
hipótese, essa, configurada nos autos, tendo em vista que a legislação 
prevê a extinção do beneficio pensão por morte dos dependentes na 
condição de filhos pela emancipação ou ao completar 21 (vinte e um) 
anos de idade. 
Portanto, correta a decisão da Autarquia em suspender o beneficio e 
cobrar a restituição dos valores, não cabendo a aplicação do instituto 
da decadência diante da má-fé comprovada. 
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(..)" 

Acórdão nº 409/2012, da ia Câmara de Julgamento: 

"(..) 
A matéria em discussão trata de alegação do INSS de que o beneficio 
de pensão por morte deveria ser cessado a partir de 11108198, quando 
da maioridade da dependente designada. 
Ressalta-se que a maioridade foi atingida em 1998 e o INSS 
comunicou do ocorrido somente no ano de 2012, ou seja, 14 anos 
após a época em que o beneficio deveria ser cessado. 
Contudo, para que o INSS possa rever seus atos, não comprovando 
má-fé do recebedor do beneficio, como foi o caso em pauta, deve 
observar o disposto na Lei nº 8.213191, em seu artigo 103-A: 
( .. ) 
Considerando que a maioridade ocorreu em 1998, portanto, o INSS 
poderia rever seus atos dentro de 1 O (dez) anos, o que não ocorreu, 
portanto, decaiu o direito à Autarquia, tendo em vista seu 
posicionamento desfavorável à manutenção do beneficio em pauta 
somente em 0512012. 
Dessa forma, o instituto da decadência deverá ser aplicado para o 
caso em pauta, mantendo o pagamento dos beneficias à interessada e 
a mesma não deverá restituir aos cofres públicos os valores até então 
recebidos. 
( .. )" 

Acórdão nº 2.621/2013, da 1ª Câmara de Julgamento: 

"( .. ) 
Em 1811211986 foi concedido ao requerente o beneficio de pensão por 
morte, mas que não foi cessada quando completou a idade de 21 anos, 
em 06112101 . Em 27109112, foi comunicado pela Autarquia a respeito 
da irregularidade na manutenção do beneficio, mas não apresentou 
defesa, razão que lhe foi determinada a devolução dos valores 
recebidos indevidamente. 
( .. ) 
Em outras palavras, o ato administrativo não pode ser alvo, 
indeterminadamente, de revisão, salvo nos casos de fraude ou má-fé. 
Deve ser observado que o instituto da decadência visa a preservar a 
própria segurança jurídica e o direito adquirido daquele segurado 
que tem o beneficio previdenciário incorporado ao seu patrimônio 
jurídico. 
Compilando todo o acima exposto, pode-se entender que o INSS teria 
até a data de 06112111 para cessar o beneficio. 
Por essa razão, decaiu o direito da Autarquia de apurar a 
irregularidade da manutenção da pensão por morte sendo que esta 
deve ser restabelecida ao requerente com o pagamento de todo os 
valores devidos desde sua suspensão, devidamente atualizados na 
forma legal. 
( .. )" 
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A controvérsia em pauta vincula-se, pois, à incidência do instituto da ~:·~··7 .......... ..,,.,,,. 

decadência, previsto no art. 103-A da Lei nº 8.213, de 1991, à hipótese da revisão da · 
pensão por morte a beneficiário que completou 21 (vinte e um) anos de idade, bem 
como ao ressarcimento dos valores pagos indevidamente à beneficiária. A respeito, ao 
se comparar a tese acolhida nos presentes autos com a delineada nos acórdãos 
paradigmas, percebem-se decisões divergentes na interpretação em matéria de direito, 
hipótese que se amolda à exigência preconizada no inciso I do art. 64 do Regimento 
Interno deste Conselho. 

Destarte, e considerando que os acórdãos paradigmas foram proferidas 
antes do transcurso do prazo de 5 anos fixados pelo § 1 ° do art. 64 do Regimento 
Interno deste Conselho, conheço do pedido de uniformização em debate. 

Deixo de considerar os acórdãos nº 1.227/2013, da 3ª Câmara de 
Julgamento, nº 2.358/2011, da 4ª Câmara de Julgamento, e nº 356/2014, da 1 ª 
Composição Adjunta da 4ª Câmara de Julgamento como paradigmas, em face de que o 
primeiro não cuida da decadência, mas tão-somente da restituição de valores recebidos 
indevidamente; já, nos dois últimos, a tese jurídica delineada é a mesma do acórdão 
atacado, inexistindo divergência em matéria de direito. 

DO MÉRITO 

O mérito do pedido de uniformização prende-se à solução das 
seguintes controvérsias: 

I - aplica-se o instituto da decadência ao direito de o INSS revisar o 
ato que manteve a concessão da pensão por morte após a beneficiária ter completado 21 
(vinte e um) anos de idade? e 

II - afastada a incidência da decadência do ato em comento, caberia a 
aplicação desse instituto à hipótese do ressarcimento dos valores recebidos 
indevidamente? 

A respeito, importa, preliminarmente, estabelecer uma diferenciação 
na aplicação dos institutos da decadência e da prescrição no âmbito do Direito 
Previdenciário, para o que não atentou o acórdão ora atacado. De se destacar que não se 
pretende, nesta instância, fazer qualquer estudo sobre a natureza jurídica de tais 
institutos, matéria de extrema complexidade e de interminável dissenso. A distinção que 
se pretende fazer é demarcar as hipóteses de incidência da decadência e da prescrição na 
seara previdenciária. 

A decadência é tratada pelos nos arts. 103, caput, e 103-A, da Lei nº 
8.213, de 1991, verbis: 

082.051.822-0 

"Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer 
direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de 
concessão de beneficio, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 
do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia 
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em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva 
âmbito administrativo. " 

"Art. 103-A. O direito da Previdência Social de anular os atos 
administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus 
beneficiários decai em dez anos, contados da data em que foram 
praticados, salvo comprovada má-fé. " 

O art. 103 em comento é dirigido, especificamente, a ato de iniciativa 
do segurado - direito de o beneficiário pleitear a revisão do ato concessório de seu 
benefício. Já o art. 103-A regula a conduta do INSS - direito de a Previdência Social 
anular os atos de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários. 

De outra feita, a prescrição vincula-se ao direito de o INSS reaver os 
valores recebidos indevidamente pelo beneficiário ou ao direito de o segurado buscar 
reaver prestações ou diferenças vencidas e não pagas pela Autarquia Previdenciária, 
consoante disposição do parágrafo único do art. 103 antes referido: 

"Art. 103. (. . .) 
Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que 
deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações 
vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 
Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, 
na forma do Código Civil. " 

De se ver que o comando em referência regula, particularmente, a 
prescrição da ação de iniciativa do segurado. A regulação da prescrição da ação do 
INSS não está prevista na legislação previdenciária, mas em legislação extravagante. 

Diante de tais comandos, percebe-se ser impróprio falar-se em 
decadência do direito de o INSS reaver os valores indevidamente pagos a seus 
beneficiários. O que decai é o direito de a Autarquia Previdenciária revisar os atos dos 
quais resultam efeitos favoráveis aos seus beneficiários, consoante é a hipótese de 
benefício concedido com renda mensal superior à devida. Se o direito de revisão não 
decaiu, o ressarcimento se impõe, observada a prescrição quinquenal. 

Desta feita, no caso concreto, tendo o acórdão atacado entendido não 
ser cabível a aplicação da decadência, não~haveria que se falàr em decadência do direito 
de o INSS reaver as 1pãrcelas indevidamente pagas, mas, sim, em observância da 
aplicação do instituto da prescrição, como muito bem asseverou o Acórdão nº 72112013, 
da 3ª Câmara de Julgamento, verbis: 

082.051 .822-0 

"Compulsando os autos, entendo que a tese do INSS merece 
prosperar no que tange à obrigatoriedade da Requerente em devolver 
os valores recebidos indevidamente após a sua maioridade, nos 
termos do artigo 72, parágrafo segundo, inciso II da Lei nº 8.213191. 
Neste sentido, esclareço que não se aplica no presente caso a 
decadência do direito do INSS em rever o ato concessório, uma vez 
que o mesmo foi regular e devido. O que se discute no processo é tão 4 
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somente a continuidade do pagamento após a maioridade da · +-
Interessada o que se repetiu mês a mês até a suspensão do beneficio \) 
pelo INSS 
(..) 
Ocorre que a Autarquia somente poderá realizar a cobrança dos 
valores referentes aos últimos cinco anos contados do último 
pagamento e data em que o ofício de 12113/ProcConcJEventol foi 
recebido pela Requerente. Vejamos o que dispõe o artigo 103, 
parágrafo único da Lei nº 8.213191: 
(..)" ( destaqui) 

Ressalto que não estou a afirmar minha concordância com a tese 
emanada no acórdão ora referido, quanto à aplicação da decadência no caso então 
analisado. Estou apenas a referir-me que a citada decisão, ao afastar a decadência, 
acertadamente mandou aplicar o instituto da prescrição à hipótese dos valores a serem 
ressarcidos à Autarquia Previdenciária. 

Assento, pois, neste ponto, carecer de fundamentação jurídica o 
entendimento de que se aplica a decadência na hipótese, em si, de ressarcimento de 
valores indevidamente pagos a beneficiários da Previdência Social. Em tal situação, 
cuida-se, exclusivamente, da incidência ou não da prescrição. A decadência aplica-se ao 
direito de revisar o ato que gerou o pagamento irregular. 

Firmada essa primeira premissa, a qual elucida a segunda controvérsia 
posta na inicial do mérito do presente voto, passo à análise da primeira controvérsia, 
qual seja, aplicação do instituto da decadência ao direito de o INSS rever o ato que 
manteve a concessão da pensão por morte após a beneficiária ter completado 21 (vinte e 
um) anos de idade. 

A respeito, destaco que a doutrina e a jurisprudência pátrias 
apresentam entendimento pacífico e convergente quanto ao poder-dever de a 
Administração Pública rever os seus atos viciados, entendimento esse cristalizado na 
Súmula n.º 473 do Supremo Tribunal Federal, verbis: 

"A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de 
vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam diretos, ou 
revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados 
os diretos adquiridos, ressalvada, em todos os casos, a apreciação 
judicial. " 

Todavia, esse poder-dever não é ilimitado, sujeitando-se, em 
obediência ao princípio da segurança jurídica, um dos pilares do Estado Democrático de 
Direito, a determinadas restrições, de forma a que o administrado não fique, 
indefinidamente, sujeito ao poder de autotutela do Estado. Daí a instituição de um limite 
temporal para esse poder de autotutela imposto pela Lei nº 9.874, de 1999. Confira-se, a 
respeito, o magistério de Hely Lopes Meireles, a seguir transcrito: 

"O principio da segurançajurídica é considerado com uma das vigas 
mestras da ordem jurídica, sendo, segundo JJ Gomes Canotilho, um / 
dos subprincipios básicos do próprio conceito do Estado de Direto. 

1/' 
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Para Almiro do Couto e Silva, um 'dos temas mais fascinantes do 
Direto Público neste século é o crescimento da importância do 
princípio da segurança jurídica, entendido com princípio da boa-fé . 
dos administrados ou da proteção da confiança. A ele está 
visceralmente ligada a exigência de maior estabilidade das situações 
jurídicas, mesmo daquelas que na origem apresentam vícios de 
ilegalidade. A segurança jurídica é geralmente caracterizada com 
uma das vigas mestras do Estado de Direto. É ela, ao lado da 
legalidade, um dos subprincípios integradores do próprio conceito de 
Estadoe Direto'. 
A Lei 9. 784, de 29.1.99, que 'regula o processo administrativo no 
âmbito da Administração Pública Federal' determina obediência ao 
princípio da segurança jurídica (art. 1 °)" (Direto Administrativo 
Brasileiro, 27ª edição, São Paulo, 202, p.94/5). 

Ressalto, ainda, as palavras do Ministro Gilmar Mendes, nos autos do 
MS 22.357-DF, DJ 5/11/2004: 

"Em verdade, a segurança jurídica, como subprincípio do Estado de 
Direito, assume valor ímpar no sistema jurídico, cabendo-lhe papel 
diferenciado na realização da própria ideia de justiça material. 
Considera-se, hodiernamente, que o tema tem, entre nós, assento 
constitucional (princípio do Estado de Direito) e está disciplinado, 
parcialmente, no plano federal, na Lei 9. 784, de 29 de janeiro de 
1999 (v.g. art. 2°). " 

Diante de tal premissa, não se pode conceber a não-aplicação do 
instituto da decadência ao direito de revisão de determinados atos, em oposição a 
outros, passíveis da incidência da decadência. Isso em face da dicotomia dos atos 
administrativos em nulos e anuláveis, o que tem levado, reiteradamente, o INSS a 
pugnar pela não-ocorrência da decadência em relação aos primeiros, assim como 
diversos outros autores, a exemplo de Almir Oliveira Morgado, para quem: 

"Ressalte-se, todavia, que o prazo qüinqüenal acima mencionado só 
pode referir-se, por ilação lógico-jurídica, e interpretação sistemática 
da legislação vigente, aos atos anuláveis, e não aos nulos. Os atos 
nulos, portadores de vícios insanáveis, ou expressamente declarados 
nulos por disposição expressa de lei podem ser invalidados a 
qualquer tempo. 
É que não se pode admitir que a nulidade visceral, deletéria do 
interesse público e violadora de expressa determinação legal, tenha a 
sua declaração de nulidade sujeita a prazo. " (Disponível em 
<http://www.egov. ufsc. br/portal/sites/ default/files/anexos/19878-
19879-1-PB.pdf> Acesso em 27/05/2013.) 

Abro, aqui, um parêntese, para ressalvar que não há uniformidade 
quanto à distinção entre atos nulos e anuláveis. Para Celso Antonio Bandeira de Mello 1

: 

1 Apud OI PIETRO, Maria Silvia Zanella. Direito Administrativo. 9. ed. São Paulo: Atlas, 1998, pág. 
197. 
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"(..) 
O critério importantíssimo para distinguir os tipos de invalidade 
reside na possibilidade ou impossibilidade de convalidar-se o vício do 
ato. Os atos nulos são os que não podem ser convalidados; entram 
nessa categoria: 
a) os que a lei assim declare; 
b) os atos em que é materialmente impossível a convalidação, pois e 

o mesmo conteúdo fosse novamente produzido, seria reproduzida 
a invalidade anterior; é o que ocorre com os vícios relativos ao 
objeto, à.finalidade, ao motivo, à causa. 

São anuláveis: 
a) os que a lei assim o declare; 
b) os que podem ser praticados sem vício; é o caso dos atos 

praticados por sujeito incompetente, com vício de vontade, com 
defeito de formalidade. " (Apud DI PIETRO, Maria Silvia 
Zanella. Direito Administrativo. 9. ed. São Paulo: Atlas, 1998, 
pág. 197) 

Há, inclusive, quem entenda inexistir ato administrativo anulável. 
Nesse sentido, Hely Lopes Meirelles assevera que "em Direito Administrativo não há 
lugar para os atos anuláveis, como já assinalamos precedentemente". 2 (Direito 
Administrativo Brasileiro. 18. ed. São Paulo: Malheiros Editores Ltda, 1993, pág. 289) 

Inobstante, contudo, a divergência doutrinária, o direito positivo 
brasileiro consagrou a dicotomia entre atos nulos e anuláveis, prevendo a possibilidade 
de atos administrativos sanáveis e insanáveis, consoante os arts. 53 e 55 da Lei nº 9.784, 
de 1999, verbis: 

"Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando 
eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de 
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. " 

"Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao 
interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem 
defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria 
Administração. " 

A meu ver, a decadência abarca tanto o direito de revisão dos atos 
nulos quanto dos anuláveis. De se ver que a Lei nº 9.784, de 1999, inobstante ter 
expressamente feito diferenciação entre atos nulos e anuláveis, consoante os artigos 
acima, ao instituir prazo decadencial para o direito de a Administração anular os seus 
atos administrativos, não fez nenhuma diferenciação entre os vícios que podem 
acometer o ato administrativo. Confira-se a redação do art. 54 da mencionada lei: 

"Art. 54. O direito da Administração de anular os atos 
administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os 

2 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 18. ed. São Paulo: Malheiros Editores Á 
Ltda, 1993, pág. 289. 
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destinatários decai em cinco anos, contados da data em que fora 
praticados, salvo comprovada má-fé. 

A respeito, cabe ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça - STJ pacificou-se no sentido de que o prazo decadencial, no âmbito da 
Administração Pública, aplica-se tanto aos atos nulos quantos anuláveis, conforme as 
ementas dos seguintes acórdãos: 

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. A UTOTUTELA 
ADMINISTRATIVA. PRAZO DECADENCIAL. APLICÁVEL AOS 
ATOS NULOS E ANULÁVEIS. ( .. ) 
1. O prazo decadencial para que a Administração Pública promova a 
autotutela, previsto no art. 54 da Lei n. 0 9. 784199, é aplicável tanto 
aos atos nulos quanto aos anuláveis. ( ... ) (AgRg no REsp 1147446 / 
RSAGRA VO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 
2009/0127512-0. Relatora Ministra LAURITA VAZ. Quinta Turma. 
Julgamento: Ministra LAURITA VAZ. DJ: 26/09/2012). 

''ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL ADMINISTRATIVO. 
SERVIDOR PÚBLICO INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. 
DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO 
ART 535 DO CPC. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO 
( .. ) 
2. A autotutela administrativa dos atos - anuláveis ou nulos - de que 
decorram efeitos favoráveis para os destinatários está sujeita ao 
prazo de decadência quinquenal, previsto no art. 54 da Lei 
9. 78411999. 
( ... ) " (REsp 1.157.831/SC, 2.ª Turma, Rel. Min. HERMAN 
BENJAMIN, DJe de 24/04/2012) 

"DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO NULO 
REVISÃO DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. OCORRÊNCIA. 
FUNDAMENTO INATACADO EXISTENTE NO ACÓRDÃO 
ESTADUAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. ANTECIPAÇÃO 
DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RESTAURAÇÃO DE 
SITUAÇÃO ANTERIOR. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE NÃO
P REVISTA NO ART 1º DA LEI 9.49411997. PRECEDENTES DO 
STJ INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO 
JURISPRUDENCIAL NÃO-COMPROVADO. AGRAVO 
(..) 
2. O prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9. 784199 impõe-se 
como óbice à autotutela administrativa tanto nos atos nulos quanto 
nos anuláveis. Precedente do STJ" (AgRg no Ag 1.127.574/RS, 5.ª 
Turma, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe de 14/09/2009) 

"RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
ISONOMIA SALARIAL CONCEDIDA PELO PODER PÚBLICO 
COM BASE EM PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DO 
ESTADO DO ACRE. VERBA DE REPRESENTAÇÃO CONFERIDA 
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AOS PERITOS CRIMINAIS DESDE 1993. SUPRESSÃO POR 
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PREPONDERÂNCIA DO 
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA RAZOABILIDADE. 
CONVALIDAÇÃO DOS EFEITOS JURÍDICOS. INTERREGNO DE 
MAIS DE DEZ ANOS. REDUTIBILIDADE SIGNIFICATIVA DOS 
PROVENTOS. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. 
1. O poder-dever da Administração de invalidar seus próprios atos 
encontra limite temporal no princípio da segurança jurídica, pela 
evidente razão de que os administrados não podem ficar 
indefinidamente sujeitos à instabilidade originada do poder de 
autotutela do Estado, e na convalidação dos efeitos produzidos, 
quando, em razão de suas conseqüências jurídicas, a manutenção do 
ato atenderá mais ao interesse público do que sua invalidação. 
2. A infringência à legalidade por um ato administrativo, sob o ponto 
de vista abstrato, sempre será prejudicial ao interesse público; por 
outro lado, quando analisada em face das circunstâncias do caso 
concreto, nem sempre a sua anulação será a melhor solução. Em face 
da dinâmica das relações jurídicas sociais, haverá casos em que o 
próprio interesse da coletividade será melhor atendido com a 
subsistência do ato nascido de forma irregular. 
3. O poder da Administração, dest'arte, não é absoluto, na seara da 
invalidação de seus atos, de forma que a recomposição da ordem 
jurídica violada está condicionada primordialmente ao interesse 
público. O decurso do tempo ou a convalidação dos efeitos jurídicos, 
em certos casos, é capaz de tornar a anulação de um ato ilegal 
claramente prejudicial ao interesse público, finalidade precípua da 
atividade exercida pela Administração. 
4. O art. 54 da Lei 9. 784199, aplicável analogicamente ao presente 
caso, funda-se na importância da segurança jurídica no domínio do 
Direito Público, estipulando o prazo decadencial de 5 anos para a 
revisão dos atos administrativos viciosos (sejam eles nulos ou 
anuláveis) e permitindo, a contrario sensu, a manutenção da 
eficácia dos mesmos, após o transcurso do interregno mínimo 
quinquenal, mediante a convalidação ex ope temporis, que tem 
aplicação excepcional a situações típicas e extremas, assim 
consideradas aquelas em que avulta grave lesão a direito subjetivo, 
sendo o seu titular isento de responsabilidade pelo ato eivado de 
vício. (destaquei) ( .. . )"(RMS 24.430/AC, 5.ª Turma, Rel. Min. 
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 30/03/2009; sem grifos 
no original.) 

"MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA 
LIMINAR CONCEDIDA NO WRIT CABIMENTO. MEDIDA 
LIMINAR SATISFATIVA. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. ART 54 
DA LEI 9. 784199. DECADÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO 
À QUALQUER MEDIDA QUE IMPORTE IMPUGNAÇÃO À 
VALIDADE DO ATO. 
(..) 
III - Mesmo não podendo aplicar retroativamente o art. 54 da Lei 
9. 784199, deve ser reconhecida a decadência do direito de a j 
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1985, eis que decorridos mais de 9 (nove) anos entre o advenh1 
daquela lei e o ato que importou em sua exoneração de oficio. ' -...,,,,_ 
IV - A decadência prevista na lei 9. 784199 opera-se sobre o direito 
ao exercício de qualquer medida de autoridade administrativa que 
importe impugnação à validade do ato, seja ele nulo ou anulável . 
Agravo regimental desprovido." (AgRg no MS 13. 407/DF, 3. ªSeção, 
Rei. Min. FELIX FISCHER, DJe de 0210212009) (destaquei) 

No voto proferido no Mandado de Segurança a que se refere o último 
acórdão, o Ministro Félix Fischer destacou: 

082.051.822-0 

" (..) 
Viciado o motivo, enfrenta-se hipótese em que o ato administrativo 
encontra-se eivado de nulidade. Tratando-se de ato nulo, o cerne da 
questão reside em saber se o exercício da autotutela administrativa 
pode ser limitado pelo prazo decadencial de cinco anos, estabelecido 
no citado artigo 54 da Lei n. 9. 784199. Da leitura do dispositivo, 
extrai-se que "o direito da Administração de anular os atos 
administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os 
destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram 
praticados, salvo comprovada má-fé". Nota-se que ao se referir à 
anulação dos atos administrativos a norma não faz distinção relativa 
a natureza dos vícios que podem atingi-los. No meu entendimento, 
este regramento impede, justamente, que o administrado fique ad 
eternum sujeito à revisão do Poder Público, a despeito da inércia da 
Administração, independentemente de se tratar de ato nulo ou 
anulável. Tal posicionamento sustenta-se nos princípios da segurança 
jurídica e da boa-fé e já vem sendo defendido pela doutrina e 
jurisprudência pátrias. Dessa forma, apesar do vício, tais atos não 
seriam passíveis de declaração de nulidade, ocasião em que o 
princípio da legalidade cederia espaço ao princípio da segurança 
jurídica, um dos pilares do Estado de Direito. A propósito, escreveu 
José dos Santos Carvalho Filho: 

"De fato, se o Estado produz atividade presumivelmente 
legítima, é de se considerar que os administrados lhe 
dispensem sua confiança no que tange à validade dos atos 
administrativos que dela resultam. Por isso, transcorrido 
determinado período, a situação decorrente do ato, mesmo 
eivado de vício, converte-se em situação definitiva, impedindo 
que seja alterado por iniciativa da Administração e seja 
desnaturada a confiança do administrado depositada no ato. 
Em várias situações tem sido adotada tal postura, ampliando
se a garantia dos administrados quanto à segurança jurídica. " 
(ln Processo Administrativo Federal (Comentários à Lei nº 
9. 784, de 291111999). 3. ed. revista, ampliada e atualizada. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 273). 

Ao analisar a validade de ato do Tribunal de Contas que havia 
declarado a nulidade de contratações realizadas pela INFRAERO, 
sem concurso público, há mais de dez anos, o e. Min. Gilmar Mendes, 
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nos autos do MS 22.357-DF, DJ 511112004, reconheceu a decadência 
mesmo tratando-se de ato administrativo inconstitucional. Para tanto, 
fundamenta-se no princípio da segurança jurídica do qual decorre a 
proteção da confiança pela boa-fé dos administrados: 
(..) 
No mesmo sentido, encontram-se os precedentes do Rei. Min. Cezar 
Peluso, MS 27.125-MCISP, DJ 171312008 e MS 25.963-MCIDF, DJ 
111512007; Rei. Min. Carlos Britto, MS 26.118, DJ 211912006, Rei. 
Min. Eros Grau, MS 26.117, DJ 1 º1812006. A evolução do tema, que 
vem sendo desenvolvido na Alemanha já antes da década de 50, é 
pontuada por Otto Bachof nos seguintes termos: 

"nenhum outro tema despertou maior interesse do que este, nos 
anos 50 na doutrina e na jurisprudência, para concluir que o 
princípio da possibilidade de anulação foi substituído pelo da 
impossibilidade de anulação, em homenagem à boa-fé e à 
segurança jurídica . Informa ainda que a prevalência do 
princípio da legalidade sobre o da proteção da confiança só se 
dá quando vantagem é obtida pelo destinatário por meios 
ilícitos por ele utilizados, com culpa sua, ou resulta de 
procedimento que gera sua responsabilidade. Nesses casos não 
se pode falar em proteção à confiança do favorecido ". 
(Verfassungsrecht, Verwaltungsrecht, 
Bundesverwaltungsgerichts, Tübigen 1966; 3. Aujlafe, v. !, p. 
257 e segs.; v. II, 1967, p. 339 e segs. Citado pelo Min. Gilmar 
Mendes no MS 24.833-5-DF, DJ 191412004) 

Com efeito, não se pode ignorar a evolução relativa à disciplina da 
matéria. A presunção de que a Administração atua de acordo com os 
parâmetros da legalidade reforça a necessidade de se proteger a 
confiança daqueles que são beneficiados por seus atos. Nesses 
termos, o óbice para que o tempo se oponha à autotutela não mais se 
encontra na natureza do vício, mas no elemento subjetivo que pauta a 
atuação do beneficiário do ato. Este o mote de estabilização das 
relações jurídico-administrativas. Em elucidativo estudo sobre a 
matéria, Almiro do Couto e Silva esclarece que a decadência 
prescrita pelo art. 54 deve incidir sobre todos atos administrativos 
viciados, excepcionando apenas aqueles "inconstitucionais ou ilegais, 
marcados por vícios ou deficiências gravíssimas, desde logo 
reconhecíveis pelo homem comum, e que agridem em grau superlativo 
a ordem jurídica , tal como transparece nos exemplos de licença de 
funcionamento de uma casa de prostituição infantil ou da 
aposentadoria, como servidor público, de quem nunca foi servidor 
público" ("O princípio da Segurança jurídica (proteção da 
confiança) no direito público brasileiro e o direito da administração 
pública anular seus próprios atos administrativos: o prazo 
decadencial do art. 54 da lei do processo administrativo da União 
(Lei nº 9. 784199) ". Revista de Direito Administrativo, v. 237 -
julho/setembro de 2004). 
Em que pese o mencionado autor utilizar a designação de nulos para 
classificar os atos cujos vícios estariam indenes à prescrição, 
verifica-se a adoção de critério próprio para caracterizá-los. Assim, 

082.051.822-0 14 ' 



( 

( 

082.051 .822-0 

'-f& ' .. 
ti ~ "' ' 
Frs)~~· 

seriam nulos - e portanto, não sujeitos à decadência (art.5 ~A~ ·-''~ ---
aqu~les ª!ºs cujos vícios fossem tão graves que, desde logo, pudessê~ -:-
ser zdentificados pelo homem comum. Nestes casos, a evidência do ... 
vício impediria que o beneficiário do ato argüisse o desconhecimento 
da ilegalidade para sustentar sua boa-fé. Tais vícios gravíssimos que 
seriam insanáveis por impedir que o beneficiário do ato sustentasse o 
desconhecimento da ilegalidade também foram mencionados por 
Miguel Reale, citado em referido precedente do e. Min. Gilmar 
Mendes (MS 22.357): 

"Não é admissível, por exemplo, que nomeado irregularmente 
um servidor público, visto carecer, na época, de um dos 
requisitos complementares exigidos por lei, possa a 
Administração anular seu ato, anos e anos volvidos, quando já 
constituída uma situação merecedora de amparo e, mais que 
isso, quando a prática e a experiência podem ter compensado a 
lacuna originária. Não me refiro, é claro, a requisitos 
essenciais, que o tempo não logra por si só convalescer, - como 
seria, por exemplo, a falta de diploma para ocupar cargo 
reservado a médico, - mas a exigências outras que, tomadas no 
seu rigorismo formal, determinariam a nulidade do ato" (ln. 
Revogação e anulamento do ato administrativo. 2ª ed. São 
Paulo: Forense, p. 70-71). 

Neste ponto, a análise do disposto no art. 54 da Lei n. 9. 784199 revela 
ter sido este o entendimento adotado pela norma. Ao impor o prazo 
decadencial de 5 anos, "salvo comprovada má-fé", dispõe-se que o 
limite da decadência em desfavor da autotutela administrativa não se 
encontra na natureza do vício que inquina de ilegalidade do ato, mas 
na boa ou má-fé daquele à quem se destinam os efeitos favoráveis. 
Dessa forma, esteja a Administração Pública Federal diante de atos 
nulos ou anuláveis, a autotutela administrativa sujeita-se ao prazo 
decadencial de 5 anos regulado pelo art. 54 da Lei nº 9. 784199. O 
óbice que se impõe ao exercício de tal prerrogativa é a determinação 
do elemento subjetivo que pautou a ação do beneficiário do ato. 
Deve-se indagar, portanto, se está presente sua comprovada má-fé ou, 
nas palavras de Couto e Silva, se os vícios poderiam ser "desde logo 
reconhecíveis pelo homem comum" 
(..) 
Muito embora a autoridade impetrada tenha apresentado as razões 
de fato e de direito que fundamentaram a apontada ilegalidade do ato 
("está desempenhando a função de Administradora sem qualificação 
para tanto"), o mesmo não se pode dizer quanto aos motivos que 
justificaram a rejeição da decadência prevista no art. 54 da Lei nº 
9. 784199. Neste ponto, os fundamentos expostos pela autoridade não 
foram suficientes para que se possa reputar válida a motivação 
apresentada no ato impugnado. Como exposto, para se afastar a 
decadência administrativa exige-se seja provada a má-fé do 
beneficiário do ato ilícito, não bastando, para tanto, a análise da 
natureza do vício que gerou a ilegalidade. No caso, seria necessário 
que a Administração apresentasse as razões de fato e de direito que / 
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motivaram o seu convencimento, quanto ao elemento subjetivo que ·. ~:: . . . . : 
pautou a atuação da impetrante. Contudo, a autoridade ao decretar a 
exoneração da impetrante ex ofjicio, afastando a aplicação de 
penalidade, limitou-se a constatar a presença de ilegalidade quanto 
aos requisitos para exercício do cargo, omitindo-se quanto à 
apreciação da má-fé. Tal análise, contudo, era indispensável para que 
se pudesse concluir pela incidência (ou não) do art. 54 da Lei nº 
9. 784199. Com efeito, a motivação do ato mostrou-se deficiente neste 
ponto. Registre-se não ser possível adotar o exame feito pela 
Comissão nomeada no PAD 0311. 00865712007-31-MP (fls. 543) uma 
vez tratar-se de parecer opinativo que não foi incorporado ao ato 
pela autoridade coatora. Considerando que a decadência constitui 
matéria prejudicial à declaração de ilegalidade e, conseqüentemente, 
da exoneração da impetrante, a omissão destes fundamentos acarreta 
vício insanável que inquina de ilegalidade o ato ora contestado. 
Como já destaquei em outra oportunidade: 

"os fundamentos de fato e de direito e a relação de pertinência 
lógica entre eles formam o motivo do ato administrativo, 
enquanto a motivação significa a explicitação desses motivos, 
bem como a demonstração do atendimento às finalidades 
previstas no ordenamento jurídico. Sem motivo, é inválido o 
ato. Por sua vez, a motivação formal constitui-se na 
demonstração formal, pelo administrador, da existência da 
motivação substancial. Vale dizer, na exposição capaz de 
deixar claro que o ato tenha sido praticado segundo motivos 
reais aptos a provocá-lo, que esses motivos guardam relação 
de pertinência lógica com o conteúdo do ato e que este tenha 
emanado da autoridade competente, em vista da correta 
finalidade legal. " (de minha relataria, RMS 20.228-SP, DJ 
05.11.07) 

Nesse contexto, cabe ao Judiciário, no controle da motivação dos atos 
administrativos, reconhecer a nulidade do ato da Administração que 
deixou de revelar elemento indispensável (má-fé) para afastar a 
aplicação do art. 54 da Lei n. 9. 784199. ln casu, ir além, 
especialmente considerando a motivação do ato apontado como 
coator, não cabe ao Judiciário. 
(..)" 

No mesmo sentido são as palavras de de Celso Antônio Banderia de 

"Anote-se que a Lei Fedral 9. 784, de 29.1.999, que regula o processo 
adminstrativo no âmbito da Administração Pública Federal, em seu 
art. 54, § 1 ~ sem estabelcer distinção alguma entre atos nulos e 
anuláveis, estabelece que o direto da Administração de anular os 
administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos administrados 
decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, 
salvo comprovada má-fé. " (Curso de Direito Administrativo, 
Malheiros, 12ª ed., p. 41) 
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A jurisprudência e a doutrina ora expostas, em que pese analisarem as 
disposições do art. 54 da Lei nº 9.784, de 1999, amoldam-se, na sua plenitude, às 
disposições do art. 103-A da Lei nº 8.213, de 1991, antes expresso. Também aqui o 
legislador não faz qualquer reparo ou distinção na aplicação do prazo decadencial aos 
atos praticados pelo INSS, sejam eles nulos ou anuláveis. 

Mesmo porque, a se entender que a decadência somente se aplica ao 
direito de revisão dos atos anuláveis, ficaria ela, na prática, letra morta, vez que, via de 
regra, os atos praticados pela Autarquia Previdenciária que resultam em efeitos 
patrimoniais favoráveis aos seus beneficiários (benefícios concedidos a maior ou de 
forma indevida, não cessação de benefício em face de fato superveniente à concessão, 
acumulação indevida etc.) enquadram-se na modalidade de atos nulos. 

A meu juízo, pois, o prazo decadencial a que se refere o art. 103-A da 
Lei nº 8.213 , de 1991, aplica-se ao direito de revisão de todos os atos praticados pelo 
INSS, sejam eles nulos ou anuláveis. 

Como muito bem fundamentado no voto do Ministro Félix Fischer, 
acima transcrito, o critério distintivo para se aplicar ou afastar a incidência da 
decadência ao direito de revisão dos atos praticados pelo INSS não deve ser buscado na 
natureza do vício que marca a ilegalidade do ato, mas na boa ou má-fé daquele a quem 
se destinam os efeitos favoráveis, vale dizer, na determinação do elemento subjetivo que 
pauta a conduta do beneficiário do ato. De se ver que esse é o critério acolhido pelo 
legislador, expressamente referido no caput do 103-A da Lei nº 8.213, de 1991, verbis: 

Art. 103-A. O direito da Previdência Social de anular os atos 
administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus 
beneficiários decai em dez anos, contados da data em que foram 
praticados, salvo comprovada má-fé. (destaquei) 

É esse, pois - a boa ou a má-fé - o único critério a ser levado em 
consideração para se afastar a incidência da decadência a direito de revisão de ato 
praticado pelo INSS do qual decorra efeitos favoráveis aos seus beneficiários. 

E, diga-se de passagem, em conformidade com o entendimento 
pacífico do Superior Tribunal de Justiça, consoante trecho do voto do Ministro Félix 
Fischer antes referido, que a má-fé não se presume, devendo, sempre, ser demonstrada, 
com a apresentação das razões de fato e de direito que evidenciem a conduta subjetiva 
do beneficiário. 

Demais disso, cumpre ressaltar que a decadência abarca não apenas o 
direito de revisão do ato concessivo da prestação, mas de todo e qualquer ato de que 
decorra efeitos favoráveis ao interessado, seja ele praticado no momento da concessão 
da prestação, seja decorrente da ocorrência de ato superveniente que tornou o benefício 
originalmente devido em indevido. Quando o INSS deixa de cessar um benefício em 
face da concessão de outro cuja acumulação é indevida com o primeiro ou em face da 
ocorrência fato superveniente, que é a hipótese da idade de 21 (vinte e um) anos na 
pensão por morte, tem-se, aí, um ato originalmente legal, sem qualquer vício, 
transmutando-se em ato viciado após a ocorrência de novo evento. O mesmo auxílio
acidente, originalmente devido, passa a ser indevido com a concessão de aposentadoria 
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concedida após 11111/1997, data de publicão da Medida Provisória nº 1.596-14. A".:.s~ .~ 
mesma pensão por morte, inicialmente devida, passa a ser indevida com a ocorrência da ~ 
idade de 21 (vinte e um) anos. A partir do momento em que foi concedido o novo 
benefício ou a idade de 21 (vinte e um) anos foi atingida, o ato que até então era válido 
- concessão e manutenção do benefício anterior - transforma-se em ilegal - manutenção 
e pagamento - começando a fluir o prazo decadencial. Os exemplos a seguir transcritos, 
do Superior Tribunal de Justiça, muito bem elucidam a ocorrência do prazo decadencial 
para tais situações hipotéticas: 

082.051.822-0 

"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM 
RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO CUMULAÇÃO DE 
PENSÃO MILITAR E PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 54 DA LEI Nº 
9. 784199. PRECEDENTES. 
1. "O direito da Administração de anular os atos administrativos de 
que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco 
anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada 
máj'é. " e "Considera-se exercício do direito de anular qualquer 
medida de autoridade administrativa que importe impugnação à 
validade do ato." (artigo 54, caput e parágrafo 2~ da Lei nº 
9. 784199). 
2. Instaurado o processo de revisão da cumulação das pensões após 
decorridos mais de quinze anos da sua concessão e recebimento, 
permanente e continuado, resta consumado o prazo decadencial de 
que cuida o artigo 54 da Lei nº 9. 784199. Precedentes. 
3. Conquanto se admita que o controle externo, oriundo dos Poderes 
Legislativo e Judiciário, não esteja sujeito a prazo de caducidade, o 
controle interno o está, não tendo outra função o artigo 54 da Lei nº 
9. 784199 que não a de impedir o exercício abusivo da autotutela 
administrativa, em detrimento da segurança jurídica nas relações 
entre o Poder Público e os administrados de boaj'é, razão pela qual 
não poderia a Administração Pública, ela mesma, rever as pensões 
concedidas há mais de cinco anos. 
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no REsp 
1215897/RJ AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2010/0183540-8 -
Julgamento em 01/03/2011) (destaquei) 

ADMINISTRATIVO. BENEFÍCIO INDEVIDO. ANULAÇÃO DO 
ATO. DECADÊNCIA. SITUAÇÃO CONSOLIDADA COM O 
TEMPO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. 
1. Cuidam os autos de Mandado de Segurança impetrado contra ato 
do Delegado Regional do Ministério do Trabalho do Rio de Janeiro 
que exigiu que a impetrante optasse por uma das pensões recebidas, 
por morte ou aposentadoria. 
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no 
sentido de que, em atenção ao princípio da segurança jurídica e à 
existência de situação fática consolidada pelo decurso do tempo, a 
Administração não pode rever o ato concessivo de pensão especial 
por morte, paga por mais de cinco anos, sem que tenha sido 
comprovada a má-fé por parte do beneficiário. 
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3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1198896/RJ 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 
2010/0107602-4 - Julgamento em 02/12/2010) (destaquei) 

"ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. 
RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA. CASSAÇÃO PELA 
ADMINISTRAÇÃO. ART 54 DA LEI FEDERAL 9. 784199. 
APLICAÇÃO AOS ESTADOS-MEMBROS. AUSÊNCIA DE LEI 
LOCAL. POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. 
OCORRÊNCIA. DIREITO DE PETIÇÃO AOS PODERES 
PÚBLICOS. ART 5~ XXXIV, ''A", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
EXERCÍCIO. MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 
1. Ausente lei local especifica, é possível a aplicação do prazo 
decadencial previsto no art. 54 da Lei Federal 9. 784199 no âmbito 
dos demais Estados-Membros. Precedente do STJ 
2. O simples exercício do direito de petição aos Poderes Públicos 
previsto no art. 5~ XXXIV, "a", da Constituição Federal, por se tratar 
de um direito fundamental geral e incondicionado, não caracteriza 
ma-fe. 
3. "Após a Lei 9. 784199 incide o prazo decadencial de 5 anos nela 
previsto, tendo como termo inicial a data de sua vigência (01. 02. 99)" 
(AgRg no Ag 1.157.156/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA 
FILHO, Quinta Turma, DJe 281611 O). 
4. Hipótese em que a Administração, em 2005, cancelou o 
pagamento de pensão que vinha sendo paga ao autor há mais de 16 
(dezesseis) anos, quando já evidenciada a decadência do direito de 
rever referido ato concessório. 
5. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão 
recorrido e julgar procedente o pedido formulado na inicial. 
(REsp 1200981/PR RECURSO ESPECIAL 2010/0130375-0. 
Julgamento em 05/10/2010) (destaquei) 

Em todos os casos a que se referem os acórdãos em comento, as 
pensões, que deveriam ter sido cessadas em face da concessão de novo benefício, não o 
foram, tratando-se, pois, de ato originalmente legal, cuja manutenção tornou-se indevida 
após ocorrência de fato superveniente à concessão. Mesmo assim, o Superior Tribunal 
de Justiça entendeu incidir a decadência. 

Afasto, aqui, o argumento recorrente do INSS, segundo o qual, em 
hipóteses como a debatida nos autos, não haveria que se aplicar o instituído da 
decadência, uma vez que inexistiria ato praticado pelo Instituto (a Autarquia 
Previdenciária tão-somente se absteria de cessar o benefício indevido, não praticando, 
pois, qualquer ato). A meu ver, tal entendimento decorre de uma visão parcial do fato, 
em que se enxerga apenas uma das faces da moeda - não cessação da prestação - sem 
que se atente para a circunstância de que com a não cessação do benefício, tem-se a 
prática de ato específico - manutenção e pagamento do benefício. Nessa situação, assim 
como no ato concessivo, há um ato comisso autárquico, em que a Autarquia 
Previdenciária, diante de fato superveniente à concessão, mantém um benefício 
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indevido. Admitir a não aplicação da decadência para tal hipótese acarretaria tratamento 
jurídico diferenciado para situações fáticas similares. 

Admita-se, por exemplo, a hipótese da concessão de uma pensão por 
morte para beneficiário que, desde o início do benefício, possua idade superior a 21 
anos. Como justificar o entendimento de que, diante de tal ato, transcorrido o lapso 
temporal previsto na legislação, ocorra a decadência do direito de o INSS revisá-lo, em 
situação antagônica à da hipótese em que o benefício é concedido a alguém com idade 
inferior a 21 anos e, após o atingimento de tal idade, em face da não cessação, seja 
afastada a decadência, sob o argumento de que, nesse último caso, não haveria ato 
praticado pelo INSS. Tal dicotomia interpretativa não encontra sustentação jurídica e 
gera uma situação absurda: a pensão por morte, desde a sua origem ilegal, não poderia 
mais ser revista, ao passo que a pensão por morte incialmente lícita e posteriormente 
indevida poderia ser revista em face da não incidência da decadência. Impõe-se, aqui, 
pois, a aplicação da regra de hermenêutica jurídica segundo a qual, dentre os 
entendimentos que se pode extrair de uma norma, deve ser descartado aquele que 
conduz ao absurdo. 

Ressalto, ainda, não possuir qualquer fundamento jurídico outro 
argumento recorrente do INSS de que, nas hipóteses em que o benefício deveria ter sido 
cessado e não o foi, ter-se-ia uma hipótese de ilegalidade que se renovaria mês a mês, 
tratando-se, pois, de ato de efeito patrimonial contínuo, fato que implicaria a não 
incidência da decadência. Tal argumento é por inteiro refutado pelos acórdãos antes 
transcritos, denotando a pacífica jurisprudência daquela Corte, de onde transcrevo o 
seguinte trecho do voto do Ministro Hamilton Carvalhido, preferido no AgRg no REsp 
1215897/RJ: 

"(..) 
Também não vinga alegação da agravante de que a pensão é ato de 
efeito patrimonial contínuo, pois tal entendimento não se coaduna 
com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça: 
(..) 

Mesmo porque, via de regra, em todos os casos em que há demandas 
entre o INSS e seus beneficiários, os atos patrimoniais são de efeito contínuo. Mesmo 
no caso em que a irregularidade ocorre no ato concessório da prestação, a exemplo de 
uma aposentadoria por idade em que o coeficiente de cálculo é fixado de forma 
incorreta, tal irregularidade se repete mês a mês, uma vez que o segurado recebe o valor 
incorreto todos os meses em que o benefício continua ativo. A se aplicar o entendimento 
de que, tratando-se de ato de efeito patrimonial contínuo, não haveria incidência da 
decadência, o art. 103-A da Lei nº 8.213, de 1991, ficaria letra morta, podendo a 
Autarquia Previdenciária, sem qualquer limitação temporal, revisar os seus atos que 
resultem em efeitos patrimoniais favoráveis a seus beneficiários. 

Diante do exposto, é forçoso fixar-se o entendimento, no âmbito deste 
Conselho, de que as disposições a que se refere o art. 103-A da Lei nº 8.213, de 1991, 
incidem sobre o direito de revisão de todo e qualquer ato de iniciativa do INSS de que 
decorra efeito financeiro favorável ao beneficiário, seja ele nulo ou anulável, seja o 
vício originário do próprio ato concessivo da prestação ou resultante de fato 
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superveniente, tenha ou não efeito patrimonial contínuo, excetuada a hipótese em que é 
comprovada a má-fé. 

De se assentar, ainda, que, afastada a incidência da decadência, não há 
que se falar em aplicação de tal instituto na cobrança dos valores indevidamente pagos, 
hipótese que poderá incidir o instituto da prescrição quinquenal. 

Destarte, percebe-se que o Acórdão nº 396/2014 (fls. 1271128), 
exarado pela 1 ª Composição Adjunta da 4ª Câmara de Julgamento, está em 
contrariedade com as teses jurídicas ora fixadas. A um porque, mesmo após o transcurso 
do prazo decenal e reconhecendo a boa-fé da interessada, entendeu cabível a cessação 
da prestação, sem a aplicação do instituto da decadência. A dois porque, se entendeu 
incabível a manutenção da prestação, não haveria que se falar em decadência do direito 
de o INSS reaver os valores supostamente pagos de maneira indevida, mas, sim, em 
prescrição na cobrança desses valores. 

Em tal hipótese, impõe-se o conhecimento do pedido de 
uniformização de jurisprudência do INSS, com consequente provimento parcial. O 
provimento é parcial, não no sentido de se acolher a pretensão autárquica de tomar 
restituíveis os valores pagos à beneficiária, mas sim no sentido de afastar a tese jurídica 
da incidência da decadência quanto a tais valores A decadência, no caso concreto, deve 
incidir sobre o direito de revisão da pensão por morte, cuja manutenção se impõe. 

Isso posto, tomo insubsistente o Acórdão nº 396/2014 (fls . 127/128) e 
determino a remessa dos autos à 1 ª Composição Adjunta da 4ª Câmara de Julgamento, 
para que proceda a novo julgamento da matéria, com a emissão de outro acórdão, 
observando os ditames do presente voto. 

CONCLUSÃO: Pelo exposto, voto no sentido de, preliminarmente, 
CONHECER DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, 
para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL. 

Brasília-DF, 28 de novembro de 2014 
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Ministério do Trabalho e Previdência Social 
Conselho de Recursos da Previdência Social-CRPS 

Conselho Pleno 

Nº do Protocolo do Recurso: 36892.007306/2013-60 
Unidade de Origem: APS 
Documento: 082.051.822-0 
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 
Recorrido: Ana Priscila Carlos 
Assunto/Espécie Benefício: Pensão por Morte 
Relator: Geraldo Almir Arruda 
Pedido de Vista: Relator: Victor Machado Marini 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Solicitei vistas dos autos com a finalidade de efetuar melhor análise sobre o 
feito, em relação a aplicação da decadência prevista no artigo 103-A da lei 8.213/91, no 
caso em que o INSS manteve a pensão por morte após a beneficiária ter completado 21 
aos de idade, não inválida. 

Após análise minuciosa do voto elaborado pelo relator, o qual demonstrou sem 
restar dúvidas de que deve ser aplicado o instituto da decadência, razão pela qual 
acompanho o relator em sua totalidade. 

Brasília-DF, 23 de março de 2016 

082.051.822-0 

~rL~ 
Victor Machado Marini 

Relator 
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Decisório 

Ministério do Trabalho e Previdência Social 
Conselho de Recursos da Previdência Social-CRPS 

Conselho Pleno 

Resolução nº 10/2016 

Vistos e relatados os presentes autos, em sessão realizada hoje, 
ACORDAM os membros do Conselho Pleno, por unanimidade, no sentido de 
CONHECER DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, para, no 
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, de acordo com o voto do Relator e sua 
fundamentação. 

Participaram, ainda, do presente julgamento os (as) Conselheiros (as): 
Ana Cristina Evangelista, Lívia Valéria Lino Gomes, Rita Goret da Silva, Maria Cecília de 
Araújo, Maria Madalena Silva Lima, Daniel Áureo Ramos, Cleusa Vieira de Souza, Nádia 
Cristina Paulo dos Santos Paiva, Victor Machado Marini, Maria Lígia Soria, lonária 
Fernandes da Silva, Rodolfo Espinel Donadon, Eneida da Costa Alvim, Tarsila Otaviano 
da Costa e Fernanda de Oliveira Ayres. 

Brasília-DF, 23 de março de 2016 
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