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Trata-se de pedido de UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA (fls. 58) 
formulado pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em face do 
Acórdão nº 2621/2013 (fls. 49/50), exarado pela 1ª Câmara de Julgamento, que deu 
parcial provimento ao recurso especial da Autarquia Previdenciária, de forma peculiar, 
pois não foi atendido nenhum pedido da autarquia, contudo, se assim não fizesse, 
argumentou que seu entendimento não seria aplicado ao negar provimento ao recurso 
especial, decidindo por aplicar o instituto da decadência ao direito do INSS em não poder 
rever a concessão da presente pensão por morte após o pensionista FLÁVIO FREITAS 
DE OLIVEIRA completar 21 anos sem comprovação de invalidez, por ter passado mais 
de 1 O anos entre a data em que completou 21 anos e a data de instauração de processo 
de apuração da irregularidade. 

Inicialmente, o interessado requereu o benefício de pensão por morte de seu 
pai , sendo concedido em 18/12/1986, quando contava com 06 anos de idade, já que 
nascido em 06/12/1980. 

Todavia, o benefício não foi cessado quando o beneficiário atingiu 21 anos de 
idade, sendo instaurado pela autarquia procedimento de apuração de irregularidade na 
manutenção do benefício somente em 04/09/2012, quando já contava com 31 anos de 
idade, conforme fls.31 . 

O interessado, apesar de notificado por AR às fls.33, não se manifestou. 

Após, foi aberto prazo para apresentar recurso às fls.34. 

Recurso ordinário apresentado às fls.39 informando que quando lhe foi 
concedido o benefício, este não cessaria, seguindo como sua aposentadoria, o benefício 
sempre foi usado para se manter, seus estudos e manutenção dos filhos, recebendo 
sempre de boa fé, nunca foi informado que o benefício deveria ser suspenso inclusive 
compareceu em 2003 e 2005 para recadastramento, sempre seguindo as orientações do 
INSS. 
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Após recurso ordinário, a 27ª Junta de Recursos conheceu do recurso do 
interessado para no mérito dar-lhe parcial provimento, determinando a cessação do 
benefício devido a vedação legal em se conceder o benefício, mas aplicando a 
decadência para não poder cobrar os valores recebidos indevidamente, fls.45/46. 

Recurso Especial do INSS às fls.47 afirmando que é princípio bailar que rege a 
administração pública a indisponibilidade do interesse público, o que gera por si só a 
impossibilidade de dispensa de cobrança dos valores recebidos indevidamente, gerando 
enriquecimento ilícito do particular em face do Estado, afirma ainda que são 
imprescritíveis os danos causados ao erário, não sendo a alegação de boa fé bastante 
para afastar essa característica. 

Após Acórdão da 1ª CAJ, a autarquia apresentou uma relação de Acórdãos 
proferidos por diversas Câmaras de Julgamento onde consta Acórdão da 3ª Câmara de 
Julgamento aplicando a manutenção da suspensão do benefício, mas dispensando a 
cobrança dos valores recebidos, aplicado a Súmula 72 da AGU; outro Acórdão da 3ª CAJ 
onde foi reconhecida a má fé, afastando a aplicação da e aplicando a prescrição 
quinquenal na cobrança dos valores; Acórdão da 1 ª CAJ não reconhecendo a má fé, 
aplicando a decadência para revisar a concessão do benefício, motivos estes que 
ensejaram na interposição de UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, conforme 
fls.55/56 . 

A presidente da 1ª CAJ se manifestou sobre o pedido do INSS, entendendo 
que foram preenchidos os pressupostos para o pedido de Uniformização de 
Jurisprudência, mediante a divergência de acórdãos das Câmaras de Julgamento. 
Conforme fls .64/65. 

A DAJ por sua vez se manifestou às fls.66/67 . 

Deixo aqui registrado que o processo inteiro é simples cópia do original, não 
possuindo nem mesmo a assinatura nos Acórdãos constantes dos autos. 

É o relatório. 
VOTO: 
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Pensão por morte mantida 
irregularmente após o pensionista 
completar 21 anos de idade sem 
comprovação de invalidez em 
06/12/2001. Suspensão do benefício em 
09/2012 e comunicação do interessado 
em 09/2014. Impossibilidade face o 
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artigo 103-A da lei 8.213/91.Direito 
adquirido. Má fé não comprovada. 

Vêm os autos após interposição de PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE 
JURISPRUDÊNCIA por parte do INSS, em face de divergências em Acórdãos proferidos 
por diferentes Câmaras de Julgamento do CRPS, mais precisamente em relação à 
aplicação do instituto da decadência nos casos de cessação de benefício concedido ou 
mantido de forma irregular e revisto pelo INSS após mais de 10 anos. 

Com relação a análise da tempestividade do pedido, o assunto já fora tratado 
por diversas vezes neste Conselho Pleno, sendo reconhecido que os Embargos de 
Declaração suspendem o prazo para interposição de pedido de uniformização de 
jurisprudência, conforme Resolução 10/2015 do Conselho Pleno. 

Desta forma, a interposição do presente pedido de uniformização é tempestiva, 
tendo em vista que após o indeferimento dos Embargos Declaratórios, aquele foi 
interposto dentro do prazo de 30 dias estipulado no §2º do artigo 64 da Portaria MPS 
548/2011 . 

Da Divergência 

A uniformização de jurisprudência, no caso concreto, está disciplinada pelos 
arts. 15 e 64 da Portaria MPS 548/2011, a seguir transcritos: 

091.546.148-0 

"Art. 15. Compete ao Conselho Pleno: 
( ... ) 
li - 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: 

1 - 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 
li - quando houver divergência na interpretação em 
matéria de direito entre acórdãos de Juntas de 
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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, 
composição de julgamento, ou, ainda, por resolução 
do Conselho Pleno. 

§ 2° É de trinta dias o prazo para o requerimento do 
Pedido de Uniformização de Jurisprudência e para o 
oferecimento de contrarrazões, contados da data da 
ciência da decisão e da data da intimação do pedido, 
respectivamente." 

Na hipótese dos autos, a 1 ª Câmara de Julgamento, por intermédio do Acórdão 
nº 2621/2013 (tis. 49/50) deu parcial provimento ao recurso do INSS, determinando a 
aplicação do instituto da Decadência , determinando o restabelecimento do benefício com 
o pagamento atualizado dos valores desde a suspensão e consequentemente a não 
cobrança dos valores recebidos. 

De outro modo, os Acórdãos paradigmas trazem entendimentos divergentes, 
conforme os seguintes Acórdãos: 

- Acórdão 1227/2013 da 3ª CAJ aplicando a manutenção da suspensão do 
benefício, mas dispensando a cobrança dos valores recebidos, em conformidade com a 
Súmula 72 da AGU ; 

- Acórdão 1304/2013 da 3ª CAJ onde foi reconhecida a má fé do pensionista, 
afastando a aplicação da decadência e aplicando a prescrição quinquenal na cobrança 
dos valores recebidos; 

- Acórdão 409/2012 da 1ª CAJ não reconhecendo a má fé, aplicando a 
decadência para revisar a concessão do benefício. 

Considerando que os acórdãos paradigmas foram proferidos nos anos de 2012 
e 2013 (antes, portanto, do transcurso do prazo de 5 anos fixados pelo§ 1° do art. 64 do 
Regimento Interno deste Conselho), conheço do pedido de uniformização. 

DO MÉRITO: 
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O presente benefício fora concedido em 1986 de forma regular uma vez que se 
enquadrou como dependente do ex segurado, seu pai, na qualidade de filho menor. 

Todavia, a manutenção do benefício se tornou irregular quando o interessado 
completou 21 anos de idade em 06/12/2001 sem comprovação de invalidez, conforme 
preceitua o artigo 16, 1 da lei 8.213/91 que abaixo transcrevo, com redação alterada pela 
Lei nº 9.032, de 28 de abril de 1995: 

Art . 16. São beneficiários do Regime Geral de 
Previdência Social, na condição de dependentes do 
segurado: 

1 - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o 
filho não emancipado, de qualquer condição, 
menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; 
(Redação dada pela Lei nº 9.032, de 28 de Abril de 
1995 ). {grifo nosso} 

Após completar 21 anos, o INSS continuou mantendo o benefício normalmente 
até que em 27/09/2014 (fls.33) a autarquia comunicou o beneficiário de que foi constatado 
indício de irregularidade na manutenção do benefício por contrariar o inciso 1 do artigo 
acima transcrito. 

Sobre o instituto da decadência, transcrevo abaixo a redação do artigo 103-A 
da lei 8.213/91: 

O artigo 103-A da lei 8.213/91: 

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. (Incluído pela Lei nº 
10.839, de 2004) 

§ 1º No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o 
prazo decadencial contar-se-á da percepção do 
primeiro pagamento. (Incluído pela Lei nº 10.839, de 
2004) 

Pela simples leitura do texto legal acima transcrito, pode-se constatar que decai 
em 1 O anos o direito de rever o ato de concessão ou manutenção de benefício, gerando 
na aplicação da decadência ao direito do INSS em rever a concessão da pensão por 
morte após seu recebimento por mais de 1 O anos. 
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Neste contexto temos pacífica jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF), de que não se originam direitos de atos eivados de vícios de ilegalidade, 
de acordo com o exposto na súmula nº 473 do STF, nos seguintes termos: 

Súmula nº 473: A administração pode anular seus 
próprios atos, quando eivados de vícios que os 
tornam ilegais, porque deles não se originam 
direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência 
ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, 
e ressalvada, em todos os casos, a apreciação 
judicial. 

No contexto trazido pela súmula do Supremo Tribunal Federal, nota-se que a 
administração pública pode anular seus atos eivados de vícios que os tornam ilegais, 
respeitando os direitos adquiridos. (grifo nosso) 

Sob essa mesma perspectiva, o doutrinador Hely Lopes Meireles, em sua obra 
DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO, 38ªed., capítulo IV, fls .182, traz ao falar sobre 
os atos nulos da administração pública, que seriam atos afetados por vício insanável por 
ausência ou defeito substancial em seus elementos constitutivos ou no procedimento 
formativo, devendo a nulidade ser reconhecida pela administração ou pelo judiciário, 
declaração esta que opera ex tunc, retroage desde a origem, só admitindo exceção para 
com os terceiros de boa fé . 

De mesmo modo, o também doutrinador FÁBIO ZAMBITE IBRAHIM, em sua 
obra CURSO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO, 15ªed., capítulo 10, fls.432/437, traz que o 
texto contido no artigo 103-A da lei 8.213/91, decadência, não ataca o direito adquirido da 
parte, em razão da garantia constitucional. 

Garantia constitucional esta prevista na Constituição Federal de 1988 em seu 
artigo 5°, inciso XXXVI, que de forma expressa traz que "a lei não prejudicará o direito 
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada." 

Deste modo, vemos que tanto os doutrinadores como a Súmula 473 do STF e 
a carta magna de 1988, possuem entendimento de que o instituto da decadência não 
afeta o direito adquirido daquele que após longo lapso temporal, possui determinado 
direito subjetivo incorporado a seu patrimônio, não podendo ser modificado ou atacado 
por inteiro por meio do reconhecimento de nulidade no ato praticado. 

Ainda sobre o direito adquirido, o artigo 53 da lei 9.748/99 traz que 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. 
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Com relação ao entendimento jurisprudencial sobre o tema, o Supremo 
Tribunal Federal decidiu em repercussão geral da seguinte forma: 

RE 699535 RG / RS - RIO GRANDE DO SUL 
REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO 
Relator(a): Min. LUIZ FUX 
Julgamento: 14/02/2013 

RECTE.(S) : INSTITUTO NACIONAL DE 
SEGURO SOCIAL - INSS 
PROC.(A/S)(ES) PROCURADOR-GERAL 
FEDERAL 
RECDO.(A/S) OSMARINA ANTUNES 
CORREA 
ADV.(A/S) MICHELI DOS SANTOS E 
OUTRO(A/S) 

Ementa 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
PREVIDENCIÁRIO. MILITAR APOSENTADO. EX
COMBATENTE. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO 
DE OFÍCIO. REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO 
MENSAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO 
PRÉVIO. DECADÊNCIA. ARTIGO 54, LEI Nº 
9.784/99. ARTIGO 103-A LEI Nº 8.213/91. 
ALEGADA OFENSA AO ATO JURÍDICO 
PERFEITO. REPERCUSSÃO GERAL 
RECONHECIDA. 

Observação 
- Tema 632 - Segurança jurídica e decadência para 
o Instituto Nacional do Seguro Social proceder à 
revisão do critério de reajuste da aposentadoria de 
ex-combatente e da correspondente pensão por 
morte, em virtude de alegado erro da Administração. 

O STJ também possui em sua jurisprudência pacífica o seguinte entendimento: 

091.546.148-0 

AgRg no REsp 1559678 / RS 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 
2015/0247309-1 
Relator( a) 
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Ministro HERMAN BENJAMIN 

Data do Julgamento 
15/12/2015 
Data da Publicação/Fonte 
DJe 05/02/2016 

Ementa 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. 
REVISÃO DE BENEFÍCIO. RETROAÇÃO DA DATA 
DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB. DECADÊNCIA. 
SÚMULA 83/ST J. 
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O Tribunal a quo assim consignou na ementa do 
v. acórdão recorrido: "Tendo a ação originária que 
pretendeu a revisão do benefício concedido sido 
ajuizada mais de dez anos após DIB do benefício, 
deve ser reconhecida a decadência do direito de 
revisão do ato administrativo concessório do 
benefício previdenciário, na forma dos arts. 103 da 
Lei nº 8.213/91 c/c art. 269, IV, do CPC." 
(fl. 300). 
2. Nos julgamentos dos Recursos Especiais 
1.326.114/SC e 1.309.529/PR, pelo rito dos 
Recursos Repetitivos, ficou assim decidido: "Incide o 
prazo de decadência do art. 103 da Lei 8.213/1991 , 
instituído pela Medida Provisória 1.523-9/1997, 
convertida na Lei 9.528/1997, no direito de revisão 
dos benefícios concedidos ou indeferidos 
anteriormente a esse preceito normativo, com termo 
a quo a contar da sua vigência (28.6.1997). " (REsp 
1.326.114/SC, Rei. Ministro Herman Benjamin, 
Primeira Seção, DJe 
13/5/2013 e REsp 1.309.529/PR, Rei. Ministro 
Herman Benjamin , Primeira Seção, DJe 4/6/2013). 

O TRF 1 também possui entendimento neste mesmo sentido, conforme 
vejamos: 
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TRF-1 APELAÇÃO 
00320371720104019199 
17.2010.4.01 .9199 (TRF-1) 
Data de publicação: 02/10/2015 

CIVEL AC 
0032037-
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Ementa: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO E 
PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DA RENDA 
MENSAL INICIAL (RMI) DE BENEFÍCIO 
PREVIDENCIÁRIO. CORREÇÃO DOS 24 
SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO, ANTERIORES 
AOS 12 ÚLTIMOS, PELA VARIAÇÃO NOMINAL DA 
ORTN/OTN/BTN. DECADÊNCIA. BENEFÍCIO 
CONCEDIDO ANTERIORMENTE À MP Nº 1523-
9/1997. ART. 103 DA LEI 8.213/1991. APLICAÇÃO. 
TERMOS INICIAL E FINAL DO PRAZO 
DECADENCIAL. BENEFÍCIOS ORIGINÁRIO E 
DERIVADO. 1. O STJ, em sede de recursos 
repetitivos do art. 543-C do CPC (REsp nº 
1.309.529), e o STF, em repercussão geral do art. 
543-B do CPC (RE nº 626.489), definiram o regime 
da decadência aplicável aos benefícios concedidos 
pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS, 
consagrando o entendimento de que o prazo 
decadencial decenal aplica-se tanto aos benefícios 
concedidos antes quando aos deferidos depois da 
MP nº 1.523-9/1997, publicada em 28/06/1997. 
( .. . ) 

De todo exposto, temos que cabe a aplicação do artigo 103-A da lei 8.213/91 , 
não podendo o INSS rever seus atos após transcorridos o prazo decadencial de 1 O anos. 

No caso em apreço, temos que o pensionista obteve regularmente concedida 
sua pensão por morte, na qualidade de dependente do segurado como filho menor de 21 
anos. 

Todavia , ao completar 21 anos de idade em 06/12/2001 , sem comprovada 
incapacidade, deveria a autarquia ter suspendido o benefício, em atendimento ao artigo 
16, 1 da lei 8.213/91 , mas assim não o fez, mantendo a concessão até 03/09/2012, 
quando foi suspenso o benefício, sendo o interessado comunicado somente em 
27/09/2014, conforme fls .33. 

Desta feita , passando o benefício a ser irregular em 06/12/2001 , teria a 
autarquia o prazo decadencial de 1 O anos, a contar do primeiro recebimento após esta 
data, para revisar a presente pensão por morte e como de fato não ocorreu, o INSS no 
momento de notificação do pensionista, já estaria impossibilitado de efetuar a revisão 
pretendida, mediante aplicação do artigo 103-A da Lei 8.213/91 . 

Por todo exposto, conheço do pedido de Uniformização de Jurisprudência e no 
mérito negar-lhe provimento, para: 
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- Reconhecer que o prazo decadencial previsto no artigo 103-A da lei 8.213/91 
também se aplica nos casos de benefícios vedados pela legislação, qual seja, pensão 
mantida ou concedida ao filho maior de 21 anos de idade não inválido, devendo ser 
mantido o Acórdão 2621/2013. 

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

Brasília-DF, 23 de março de 2016 
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Relator 
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Resolução nº 12 /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, NEGAR
LHE PROVIMENTO, 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, Geraldo Almir Arruda, Cleusa 
Vieira de Souza, Nádia Cristina Paulo dos Santos Paiva, 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 

~~-
Victor Machado Marini 

Relator 
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