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EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. 
DIREITO INTERTEMPORAL. PARECER/MPS 
CJ/Nº 3.509-AGU/2005. 1. INEXISTÊNCIA DE 
OBSTÁCULO JURÍDICO PARA REVISÃO DE 
OFÍCIO DOS PROCESSOS DE BENEFÍCIO 
QUE CONTENHAM ILEGALIDADE NO ATO 
CONCESSÓRIO OU NA MANUTENÇÃO, 
OBSERVADOS OS TERMOS DO ART. 103-A 
DA LEI Nº 8.213/1991. 2. A HIPÓTESE 
VERSADA NOS AUTOS, A SABER, DE 
PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA DO 
PROCESSO JULGADO EM DECISÃO FINAL 
PELO CONSELHO DE RECURSOS DA 
PREVIDÊNCIA SOCIAL/CRPS MOSTRA-SE 
INCONFUNDÍVEL COM A REVISÃO DE 
OFÍCIO INSTAURADA PELO INSS. 3. 
INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 7º DA LEI 
Nº 6.309/1975, 214 DA CLPS19/76 E 207 DA 
CLPS/1984 ÀS REVISÕES DE OFÍCIO. 

Trata-se de processo administrativo oriundo do Conselho de Recursos da 
Previdência Social - CRPS, encaminhado a esta Consultoria Jurídica para análise sobre a 
possibilidade de revisão do Parecer MPS/CJ nº 3.509/2005-AGU, de 26.4.2005, publicado 
no Diário Oficial da União de 28.4.2005, cujo objeto versa sobre o prazo de decadência para 
revisão ex officio dos atos administrativos praticados pela Previdência Social. 

2. A iniciativa de propor a revisão partiu da Sra. Presidente da 2ª Câmara de 
Julgamento do CRPS, nos termos do Despacho 2ª CAJ/CRPS nº 659/2009, de 30.4.2009 (fls. 
123/124). 
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3. O caso foi examinado no âmbito da Divisão de Assuntos Jurídicos do CRPS 
que em 8.6.2009 proferiu a Informação DAJ/JMC nº 5612009 (fls. 125/128), conclusiva no 
sentido de que a matéria se situa no raio de aplicação do Parecer MPS/CJ nº 3.509/2005-
AGU, razão pela qual sugeria a restituição do processo à 2ª Câmara de Julgamento, para as 
providências cabíveis. 

4. Tal orientação não prevaleceu já que o Despacho DAJ/MCA nº 88/2009, de 
9.6.2009 (fls. 129/130) entendeu pela necessidade de submeter os autos para exame desta 
Consultoria Jurídica, no que foi seguido pelo Presidente do CRPS. 

5. Em 17.6.2009 os autos foram distribuídos para análise da Coordenação-Geral 
de Direito Previdenciário. Do ponto de vista formal o processo conta com 131 (cento e trinta 
e uma) páginas numeradas e rubricadas e tramita pelo Sistema Informatizado de Protocolo -
SIPPS sob comando nº 334797519/2009. 

6. No tocante ao mérito da consulta a questão proposta consiste em avaliar o real 
alcance do art. 7º da Lei nº 6.309, de 15 de dezembro de 1975 ', que dispunha sobre a 
organização do CRPS, estabelecendo o seguinte: "Art. 7" Os processos de interesse de 
beneficiários e demais contribuintes não poderão ser revistos após 5 (cinco) anos, contados 
de sua decisão final, ficando dispensada a conservação da documentação respectiva além 
desse prazo". 

7. O interesse na análise decorre do confronto dessa disposição legal com as 
conclusões do Parecer MPS/CJ nº 3.509/2005-AGU (aprovado pelo Ministro nos termos do 
art. 42 da Lei Complementar nº 73, de 1 O de fevereiro de 1993), notadamente as alíneas "c" e 
"d" do item 56, in litteris: " ... c) quanto especificamente aos atos da Previdência Social 
relativos à matéria de beneficio, praticados antes do advento da Lei nº 9. 784199, o prazo 
decadencial foi estendido para dez anos (Medida Provisória nº 138, de 1911112003, 
convertida na Lei nº 10.839, de 0510212004) e, da mesma forma, só começa a correr a partir 
de I° de fevereiro de 1999; d) em conseqüência, o direito da Previdência Social de anular os 
atos de que decorram efeitos favoráveis a seus beneficiários, quando praticados antes da 
Lei nº 9.784199, decairá apenas a partir de l" de fevereiro de 2009, quando se completam 
dez anos contados do início da vigência daquele diploma; ... ". 

8. Isto porque, embora revogado pela Lei nº 8.42211992, o art. 7° da Lei nº 
6.30911975 teria produzido efeitos extintivos, nas condições estabelecidas, durante o período 

1 
Revogado pelo art. 22 da Lei n" 8.422, de 13 de maio de 1992. 
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que esteve vigente, os quais impediriam, em determinados casos, a instauração de revisão ex 
ojjicio por parte do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 

9. No caso examinado pela 2ª Câmara de Julgamento do CRPS (fls. 2/122) e que 
originou a presente consulta a situação foi, em síntese, a seguinte: 

(a) determinada beneficiária do INSS encontrava-se em situação de 
acumulação indevida de dois benefícios, concedidos respectivamente em 
1.1.1982 e 7.3.1985, razão pela qual a autarquia previdenciária decidiu 
instaurar em 2.6.2005 processo administrativo cuja finalidade era de cessar o 
benefício inacumulável, sem prejuízo do direito de defesa (fls. 16); 

(b) após o exercício do direito de defesa o INSS decidiu pela irregularidade do 
recebimento conjunto dos benefícios (fls. 34 e 53/58), estando em desacordo 
com o art. 333, inciso II, do Decreto nº 83.080/1979, vigente à época da 
concessão, o qual vedava a cumulação, no caso de trabalhador rural, de pensão 
com aposentadoria por velhice ou invalidez; por conseguinte, decidiu 
suspender o pagamento da aposentadoria a partir de 13. 7.2005, permanecendo 
o recebimento da pensão por morte; 

(c) em última instância recursa! administrativa o processo foi apreciado pela 2ª 
Câmara de Julgamento do CRPS por meio do Acórdão nº 4.598/2008 (fls. 
109/118), de 6.8.2008, o qual decidiu que, embora a acumulação fosse 
realmente indevida, o INSS decaiu do direito instaurar o processo de revisão 
em 26.6.1990 (cinco anos após a data do despacho do benefício), tendo em 
vista o disposto no art. 7° da Lei nº 6.309/1975, no art. 214 da CLPS/1976 e do 
art. 207 da CLPS/1984, que vigeram antes do advento da Lei nº 8.213/1991; o 
órgão julgador asseverou que " ... o entendimento supra não colide com a tese 
esposada pelo Parecer MPSICJ nº 3.509-AGU/2005, pois este não analisa, 
nem sequer cita, a legislação previdenciária em vigor antes do advento da 
atual Lei de Beneficias (Lei nº 8.213191). Além disso, o referido Parecer não 
veicula interpretação explicitamente contrária ao direito adquirido, sendo 
certo que este tem fulcro legal (art. 53 da Lei nº 9. 784199) e constitucional 
(inciso X\'.XVI do art. 5º da Constituição Federal de 1988)". 

1 O. Não há nas cópias dos autos a comprovação de que o acórdão da 2ª Câmara de 
Julgamento do CRPS tenha sido efetivamente cumprido pelo INSS, até o presente momento. 

11. É o relatório. Passa-se à análise. 
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12. Pois bem, confonne visto no relatório, mais uma vez se coloca para exame 
jurídico alguns aspectos de direito intertemporal relacionados com o instituto da decadência, 
no âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, objeto de disciplina atual pela 
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, na redação dada pela Lei nº 10.839, de 5 de fevereiro 
de 2004, fruto da conversão da Medida Provisória nº 138, de 19 de novembro de 2003. 

13. O art. 103-A da Lei nº 8.213/1991 atualmente rege a matéria, no entanto, 
questiona o CRPS sobre o respeito, por parte da Administração, dos efeitos consolidados da 
legislação anterior à Lei nº 8.213/1991. 

14. Em primeiro lugar, menciona o disposto no art. 7º da Lei nº 6.309, de 15 de 
dezembro de 1975, que estabelece o prazo de cinco anos para revisão dos processos de 
interesse dos beneficiários e demais contribuintes, a contar da decisão final, ficando 
dispensada a conservação da documentação respectiva além desse prazo. 

"Art. 7º Os processos de interesse de beneficiários e demais 
contribuintes não poderão ser revistos após 5 (cinco) anos, 
contados de sua decisão final, ficando dispensada a 
conservação da documentação respectiva além desse prazo". 

15. No mesmo sentido foram colacionadas nos autos disposições extraídas da 
Consolidação das Leis da Previdência Social - CLPS de 1976 e de 1984, aprovadas, 
respectivamente, pelos Decretos nº 77.077, de 1976 e nº 89.312, de 1984. 

CLPS / 1976 

"Art. 214. Os processos de interesse dos beneficiários e 
demais contribuintes não poderão ser revistos após 5 (cinco) 
anos contados de sua decisão final, ficando dispensada a 
conservação da documentação respectiva além desse prazo". 

CLPS / 1984 

"Art. 207. O processo de interesse de beneficiário ou 
empresa não pode ser revisto após 5 (cinco) anos contados de 
sua decisão final, ficando dispensada a conservação da 
documentação respectiva além desse prazo". 
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16. Ressalta-se, ademais, que o antigo Regulamento dos Benefícios da Previdência 
Social - RBPS, aprovado pelo Decreto nº 83.080, de 24 de janeiro de 1979, também tratava 
da matéria nos termos do seu art. 383, abaixo transcrito: 

"Art. 383. Ressalvada a hipótese do artigo 3822
, o processo 

de interesse de beneficiário não pode ser revisto após 5 
(cinco) anos contados da sua decisão final, ficando 
dispensada a conservação da documentação respectiva além 
desse prazo". 

17. Do ponto de vista jurídico, data vênia, verifica-se que não assiste razão à 
colenda 2ª Câmara de Julgamento do CRPS ao aplicar o instituto da decadência e afastar, de 
forma ampla, as conclusões do Parecer MPS/CJ nº 3.509/2005-AGU aos processos de 
benefício em matéria previdenciária até o advento da Lei nº 8.213/1991 ou da Lei nº 
8.422/1992, particularmente nas situações objeto de revisão ex officio por parte do INSS. 

18. A razão consiste em que os citados dispositivos da Lei nº 6.309/1975, da 
CLPS/1976, CLPS/1984 e do Decreto nº 83.080/1979 tinham aplicação restrita aos 
processos julgados por decisão final do CRPS, situação que exclui, lógica e juridicamente, 
a revisão de ofício, instaurada pelo INSS. 

19. É bem de ver que o Parecer MPS/CJ nº 3.509/2005-AGU estabeleceu clara e 
objetiva premissa de que se examinaria a situação geral das revisões instauradas 
espontaneamente pela Administração, ou seja, as revisões de ofício, nada dispondo sobre as 
revisões de acórdão dos julgamentos proferidos pelo CRPS. 

20. De outra banda, a legislação citada nos autos trata de situação específica em 
que se examinavam os requisitos de admissibilidade da revisão de acórdão do CRPS, que 
embora não se confunda precisamente com a matéria objeto do Parecer MPS/CJ nº 
3.509/2005-AGU, ressalvada sua amplitude, também não permite extrair a conclusão a que 
chegou a 2ª Câmara de Julgamento do CRPS. 

2 Art. 382. Quando o INPS, ao rever a concessão do beneficio, concluir pela sua ilegalidade, deve promover a sua 
suspensão e, se houver decisão originária de JRPS, submeter o processo ao CRPS. 
Parágrafo único. No caso de revisão de beneficio já concedido que não tenha sido objeto de recurso, o INPS deve 
abrir ao beneficiário prazo para recorrer a JRPS. 
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21. Assim é que as disposições da legislação pretérita atribuíam efeitos 
impeditivos à revisão dos processos de interesse de beneficiários (e demais contribuintes) 
após o decurso de cinco anos contados da "decisão final". 

22. Resta saber, portanto, que "decisão final" seria esta. Com base no método 
tópico-sistemático, cabe interpretar que a decisão final é aquela prolatada pelo CRPS, no 
âmbito de um processo administrativo de recurso. 

23. Isto porque todos os dispositivos citados estabelecem a "decisão final" como 
termo inicial do prazo extintivo do direito de a Administração instaurar revisão, sendo certo 
que tais disposições encontram-se situadas em capítulos ou diplomas legais específicos para 
disciplinar o julgamento por parte do CRPS, não deixando margem de dúvida sobre a 
necessidade de existir o prévio julgamento, em grau de recurso, por parte do CRPS. 

24. Por sua vez, de acordo com os termos da legislação citada, a decisão final do 
CRPS que se submetia ao prazo extintivo de cinco anos para instaurar revisão era apenas a 
proferida por uma das Câmaras de Julgamento, ou seja, impunha-se a decisão de segunda 
instância recursai. 

25. O que equivale a dizer que se houvesse apenas o julgamento por uma das 
Juntas de Recursos da Previdência Social (é dizer, julgamento de primeira instância 
recursai), nem sequer era iniciado o prazo extintivo. 

26. A decisão final, nessa linha de raciocínio, equivale à exigência de percurso de 
todas as instâncias recursais e, cumulativamente, à estabilização da decisão proferida, 
mediante ocorrência da preclusão administrativa. O que equivale a dizer, por outras palavras, 
que naquela sistemática, a revisão de acórdão estava limitada ao período de cinco anos, 
contado a partir do julgamento final por uma das Câmaras de Julgamento, de segunda 
instância recursai. 

27. O antigo Regulamento dos Benefícios da Previdência Social - RBPS, 
aprovado pelo Decreto nº 83.080/1979, claramente abraçou essa linha de interpretação, ao 
estabelecer as regras do art. 382, caput e parágrafo único, que seguem transcritas para 
melhor visualização do seu conteúdo e alcance: 

"Art. 382. Quando o INPS, ao rever a concessão do 
beneficio, concluir pela sua ilegalidade, deve promover a sua 
suspensão e, se houver decisão originária de JRPS, submeter 
o processo ao CRPS. 
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Parágrafo único. No caso de revisão de beneficio já 
concedido que não tenha sido objeto de recurso, o INPS deve 
abrir ao beneficiário prazo para recorrer a JRPS ". 

28. Com base na regra do "caput", as revisões sobre processos apreciados por uma 
das Juntas de Recursos da Previdência Social eram obrigatoriamente submetidas ao CRPS 
(ou seja, a uma das Câmaras de Julgamento, de segunda instância). 

29. Ademais, de acordo com o parágrafo único, no caso de revisão de beneficio já 
concedido e que não tenha sido objeto de recurso, o Instituto Nacional de Previdência Social 
- INPS deveria abrir ao beneficiário prazo para recorrer a uma JRPS. 

30. Repare ainda que, na outra mão, ao dispor sobre o limite de prazo para revisão 
de acórdão, o art. 383 do antigo RBPS expressamente ressalvava o disposto no art. 382. 
Logo, revela-se coerente extrair a interpretação de que somente após o julgamento de 
segunda instância recursai é que se poderia abrir a contagem do prazo de cinco anos para 
revisão de acórdão. 

31. Nenhuma das premissas jurídicas exploradas ao longo do presente parecer foi 
levada em conta no momento de aplicação da legislação anterior por parte da 2ª Câmara de 
Julgamento do CRPS, que fez incidir a decadência às revisões de oficio, não submetidas de 
ordinário a qualquer prazo extintivo, até o advento da Lei nº 9. 784/1999. 

32. Com efeito, à luz do exame do art. 7º da Lei nº 6.309/1975, dos arts. 382/383 
do RBPS, aprovado pelo Decreto nº 83.080/1979, do art. 214 da CLPS/1976 e do art. 207 da 
CLPS/1984, a revisão de acórdão estava jungida aos seguintes requisitos prévios de 
admissibilidade, a saber: a) decisão final de segunda instância recursai por uma das Câmaras 
de Julgamento do CRPS; e b) inocorrência do prazo extintivo de cinco anos, contado da 
ciência da parte interessada sobre o teor do acórdão. 

33. Situação diversa era a aplicável às revisões de oficio, que não se achavam 
submetidas a qualquer prazo decadencial, o que veio a lume apenas a partir da vigência da 
Lei nº 9.784/1999, art. 54, consoante se verifica nas conclusões firmadas pelo Parecer 
MPS/CJ nº 3.509/2005-AGU. 

34. De tal sorte que, partindo do ângulo proposto pelo Egrégio CRPS, nenhum 
acréscimo deve ser feito às conclusões a que se chegou naquela oportunidade. 
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CONCLUSÃO 

Ante o exposto, à luz do art. 11 da Lei Complementar nº 73, de 1 O de fevereiro 
de 1993 (Lei Orgânica da Advocacia-Geral da União), é o parecer no sentido do retomo dos 
autos ao Conselho de Recursos da Previdência Social/CRPS, para ciência e medidas cabíveis 
para cumprimento do Parecer MPS/CJ nº 3.509/2005-AGU. 

À consideração superior. 
Brasília, 4 'L de junho de 2009. 

Gu->~o,vo fhl. -
GUSTAVO KENSHcrNWJUM 

Procurador Federal 
Coordenador de Direito Previdenciário 

De acordo. 
À consideração da Sra. Consultora Jurídica. 

Brasíl~ '2. '1 d~ j~nho de 2 º. 9. 

~' 1 

FELIPE D~O Ll,. .. ....__1 

Procurador Federal 
Coordenador-Geral de Direito Previdenciário 

DESPACHO/CONJUR/MPS/Nº .B30 /2009 

Aprovo o PARECER/CONJUR/MPS/Nº 30/1; 12009. Encaminhe-se ao 
Conselho de Recursos da Previdência Social/CRPS para ciência e providências cabíveis. 

Brasília, ;21 de junho de 2009. 

--Z4t--~~ Â-z::.,J 
MARIA ABADIKAL VES 

Consultora Juridica/MPS 
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