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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PEDIDO  DE 
RESTABELECIMENTO  DE  PENSÃO  POR  MORTE. 
ADMINISTRAÇÃO  QUE  APENAS  PODE  REVER 
SEUS  ATOS  SUPOSTAMENTE  VICIADOS  NO 
PRAZO DECADENCIAL DE 05 (CINCO) ANOS. ART. 
54, DA LEI Nº 9.784/99. DESRESPEITO AO LAPSO 
TEMPORAL.  PRECEDENTES  DO  SUPERIOR 
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  FUMUS  BONIS  IURIS E 
PERICULUM IN MORA A FAVOR DA RECORRENTE. 
PROVIMENTO  DA  IRRESIGNAÇÃO 
INSTRUMENTAL. 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL.  
PENSÃO  POR  MORTE.  REVISÃO  DE  ATO 
ADMINISTRATIVO  QUANDO  JÁ  DECORRIDOS 
CINCO  ANOS  DA  VIGÊNCIA  DA  LEI  9.784/1999.  
DECADÊNCIA CONFIGURADA.
1.  Segundo  a  orientação  jurisprudencial  do  STJ,  
caso  o  ato  acoimado  de  ilegalidade  tenha  sido  
praticado antes da promulgação da Lei 9.784/99, a  
Administração tem o prazo de cinco anos a contar  
da  vigência  da  aludida  norma  para  anulá-lo,  sob  
pena de decadência.



2.  No  caso,  somente  em  2005  a  Administração  
procedeu à correção do pagamento de pensão por  
morte concedida em 1997, após apuração por
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auditoria  interna  de  erro  quanto  à  concessão  de  
gratificação  de  nível  superior.  Decadência  
configurada.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AgRg no REsp 1282575/ES,  Rel.  Ministro  
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,  
julgado em 10/09/2013, DJe 17/09/2013)

ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  PÚBLICO 
ESTADUAL.  PENSÃO  POR  MORTE.  REVISÃO  DO  
VALOR.  IMPOSSIBILIDADE.  DECADÊNCIA  
ADMINISTRATIVA  EM  FACE  DO  DECURSO  DO  
PRAZO DE CINCO ANOS APÓS A CONCESSÃO DO 
BENEFÍCIO.  APLICAÇÃO  DA  LEI  FEDERAL  N.  
9.784/99 POR ANALOGIA INTEGRATIVA.
1. Nos termos da Súmula 473/STF, a Administração,  
com  fundamento  no  seu  poder  de  autotutela,  pode  
anular seus próprios atos, de modo a adequá-lo aos  
preceitos legais.
2. Com vistas nos princípios da razoabilidade e da  
proporcionalidade,  este  Superior  Tribunal  de  
Justiça  tem  admitido  a  aplicação,  por  analogia  
integrativa,  da  Lei  Federal  n.  9.784/1999,  que  
disciplina a decadência quinquenal para revisão de  
atos  administrativos  no  âmbito  da  administração  
pública federal, aos Estados e Municípios, quando  
ausente  norma  específica,  não  obstante  a  
autonomia legislativa destes para regular a matéria  
em  seus  territórios.  Colheu-se  tal  entendimento  
tendo em consideração que não se mostra razoável  
e  nem  proporcional  que  a  Administração  deixe  
transcorrer mais de cinco anos para providenciar a  
revisão  e  correção  de  atos  administrativos  
viciados,  com  evidente  surpresa  e  prejuízo  ao  
servidor beneficiário. Precedentes.
3. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1251769/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL  
MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em 
06/09/2011, DJe 14/09/2011)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça da Paraíba, por unanimidade, DAR PROVIMENTO AO RECURSO. 

Desembargador José Ricardo Porto 
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RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, 

interposto  por  Maria  Albertina  de  Oliveira, representada  por  seu  curador 
Reginaldo da Silva Costa, contra decisão, de fls. 61, que indeferiu a medida liminar 

requerida pela agravante, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face 

do  Presidente  da  PBPREV-  Paraíba  Previdência,  o  Senhor  Hélio  Carneiro 
Fernandes. 

No decisum combatido,  o Magistrado de origem indeferiu a pensão por 

morte pleiteada pela recorrente, sob o fundamento de que não está comprovada a 

sua invalidez anterior ao óbito do segurado, bem como por ter sido ela nomeada 

curadora da sua mãe, não podendo, portanto, ser considerada incapaz. 

Nas razões do seu recurso, de fls. 02/16, alega a insurgente apresentar 

problemas  mentais  anteriormente  à  morte  do  seu  pai,  segurado  da  PBPREV, 

fazendo  jus  ao  benefício,  mesmo  que  a  sua  interdição  apenas  tenha  sido 

formalizada em data posterior ao falecimento. 

Ademais, argumenta que apesar de ter representado a sua genitora, 

não possuía discernimento para tanto, já que ela própria possui um curador. 

Ressalta  o  dano  que  suportará  caso  não  seja  deferido  o  benefício 

requerido, porquanto se trata de verba de natureza alimentar, bem como que a sua 

exclusão do rol de beneficiários, como filha solteira e com problemas mentais graves 

é uma afronta à Lei nº 129/48, aplicável ao caso. 

Aduz que há mais de 10 anos recebe a pensão do seu pai, e segundo o 

disposto no art. 54 da Lei Federal nº 9.784/99, a Administração só pode rever seus 

atos em até cinco anos contados da data em que foram praticados, pelo o que não 

seria correto retirar o benefício antes concedido. 

Desembargador José Ricardo Porto 
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Neste contexto, requer o deferimento da liminar, com a concessão da 

pensão por morte. No mérito, pugna pelo provimento total da sua irresignação.

Pedido de tutela antecipada recursal deferido, às fls. 66/71. 

Contrarrazões apresentadas pela PBPREV, às fls. 77/81. 

Informações prestadas pelo Juiz a quo, às fls. 75. 

Parecer  da  Procuradoria  de  Justiça,  às  fls.  101/105,  pelo 

desprovimento do recurso. 

É o relatório. 

VOTO

Mantenho-me fiel à posição esposada por ocasião da apreciação 
do  pedido  liminar.  Por  isso,  permito-me  a  reproduzir  o  que  foi  afirmado 
naquela oportunidade. 

“Como  pode  ser  visto  do  relatório,  a  agravante  busca,  
através  de  pedido  de  tutela  antecipada  recursal,  que  lhe  
seja  concedido  o  benefício  previdenciário  de  pensão  por  
morte, por ser filha maior inválida e dependente econômica  
de um ex-segurado da PBPREV. 

Segundo a exegese do art. 527, III, do Código de Processo 
Civil,  o  Relator  poderá,  desde  que  haja  solicitação  do  
recorrente,  antecipar  os  efeitos  da  tutela  recursal,  
condicionando  o  deferimento  do  pedido  à  relevância  da  
fundamentação  (fumus  boni  juris)  e  à  possibilidade  de 
ocorrência de lesão grave e de difícil reparação (periculum 
in mora).

Portanto,  para a concessão do efeito  suspensivo  ativo,  é  
imprescindível a presença de ambos os requisitos.

   Partindo de um juízo de cognição sumária  , entendo que 
a decisão proferida na instância inferior merece alteração. 

Desembargador José Ricardo Porto 
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De  início,  consigno  ser  inaplicável  o  impedimento  de 
concessão  de  liminares  em  face  da  Fazenda  Pública  
quando  o  objeto  da  ação  diz  respeito  a  benefícios  
previdenciários.

Sobre o tema:

DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL/  PREVIDENCIÁRIO.  
PENSÃO  POR  MORTE.  PRETENSÃO  LIMINAR  DE 
MANUTENÇÃO.  VEDAÇÃO  À  CONCESSÃO  DE 
LIMINARES  CONTRA  A  FAZENDA  PÚBLICA.  
INAPLICABILIDADE DA PROIBIÇÃO EM RELAÇÃO AOS 
BENEFÍCIOS  PREVIDENCIÁRIOS.  PROLONGAMENTO 
DA PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIA MAIOR DE 21 
ANOS.  IRRELEVÂNCIA  IN  CASU.  LEGISLAÇÃO 
APLICÁVEL.  NORMA  VIGENTE  À  ÉPOCA  DO  FATO  
GERADOR.  DIREITO  À  PERCEPÇÃO  DA  PENSÃO  
ADQUIRIDO  COM  0  FALECIMENTO  DO  SEGURADO  
INSTITUIDOR.  FILHA  SOLTEIRA.  DEPENDÊNCIA 
PRESUMIDA.  CONDIÇÃO  DE  BENEFICIÁRIA.  
EXISTÊNCIA.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  7°  DA  LEI  
MUNICIPAL  N°.  4.312/1984.  DECISÃO  IRRETOCÁVEL.  
DESPROVIMENTO DO RECURSO. 
-  Conforme  entendimento  remansoso  do  Supremo 
Tribunal Federal, ao qual se acosta o Superior Tribunal  
de  Justiça,  as  vedações  legais  à  concessão  de 
liminares contra a Fazenda Pública não se aplicam aos 
feitos em que se discutem benefícios previdenciários. 
Em louvor ao princípio tempus regit  actum , a conces de  
benefício  previdenciário  deve  ser  regida  pela  lei  gentè  à  
época  do  fato  gerador,  qual  seja  o  falecimento  do  se  
urado.1 A dependência econômica, segundo o artigo 7° da 
Lei n° 4.312/1984, é presumida para os dependentes que se 
enquadrem na  condição  de  filhos  solteiros,  não  havendo 
justificativa para o cancelamento do benefício previdenciário  
enquanto  perdurar  a  condição  de  beneficiário.  Restando  
presentes  os  requisitos  legais  -  verossimilhança  das 
alegações fundada em prova inequívoca e fundado receio  
de  dano  de  difícil  reparação  -  deve  ser  concedida  a  
antecipação dos efeitos da tutela de mérito a fim de manter  
o benefício previdenciário que se encontra em vias de ser  
cancelado.
(TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº  20020110330327001  -  
Órgão  (2ª  CAMARA  CIVEL)  -  Relator  DESª  MARIA  DE 
FÁTIMA  MORAES  BEZERRA  CAVALCANTI  -  j.  Em 
19/11/2012) 

Analisando os autos, vejo que a agravante recebia a pensão  
por morte junto à sua mãe em razão do falecimento do seu 
pai, um ex-segurado da PBPREV, conforme contracheque 
de fls. 47. Posteriormente, com o advento da morte de sua  
genitora, deixou de perceber o citado benefício, razão pela  

Desembargador José Ricardo Porto 
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qual ingressou com requerimento administrativo, e, após o 
indeferimento, com a ação mandamental em primeiro grau 
de jurisdição, requerendo o seu restabelecimento. 

A  PBPREV  indeferiu  o  pedido  previdenciário,  
argumentando,  quando  do  parecer  administrativo  de 
fls.55/58, que a recorrente estava a recebê-lo por ser filha  
maior e inválida, desde 22 de agosto de 1994, por motivos  
desconhecidos, já que a invalidez não restou comprovada 
em data anterior ao óbito do segurado. 

Ora, a Administração Pública pode rever os seus atos para  
adequá-los  aos  termos  da  lei  e  dos  fatos,  quando 
contiverem erro, nulidade ou anulabilidade, em observância  
ao seu poder de autotutela, segundo a previsão da súmula  
nº 473, do Supremo Tribunal Federal. 

Todavia, consoante o entendimento jurisprudencial, o Poder  
Público,  com  vistas  ao  atendimento  da  razoabilidade  e 
proporcionalidade,  deve respeitar  um lapso  razoável  para 
providenciar a correção e revisão dos atos administrativos  
viciados,  a  fim  de  evitar  surpresas  e  prejuízos  aos  
beneficiários,  em  nome  da  estabilidade  e  segurança  das  
relações jurídicas. 

Para  isso,  existe  a  Lei  nº  9.784/99,  aplicável  a  todos os  
âmbitos da Administração Pública  quando ausente norma 
específica, dispondo em seu art. 54, o prazo decadencial de  
cinco anos para a revisão dos atos a contar da sua prática. 

Concebe-se que,  o benefício aqui  discutido  foi  concedido 
em 1989, quando do óbito do segurado, conforme certidão  
de  fls.  43.  Nesses  casos,  o  STJ  firmou  posicionamento  
segundo o qual o lapso decadencial começará a correr para 
a Administração a partir da edição da citada legislação, ou  
seja, em 01 de fevereiro de 1999. 

Sendo  assim,  a  PBPREV,  considerando  a  data  acima 
estabelecida,  teria  até  01  de  fevereiro  de  2004  para  
providenciar  a  revisão  do  ato  supostamente  viciado,  sob 
pena  de  incidir  a  decadência.  Todavia,  verifico  que  a 
autarquia  previdenciária  apenas  o  fez  em  abril  de  2013  
(conforme parecer de fls.  55/58),  quando a alteração não  
poderia ser mais realizada. 

Neste sentido, acosto inúmeros julgados do Colendo STJ:

ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  PÚBLICO  FEDERAL.  
PENSÃO  POR  MORTE.  REVISÃO  DE  ATO 
ADMINISTRATIVO  QUANDO  JÁ  DECORRIDOS  CINCO 
ANOS DA VIGÊNCIA DA LEI  9.784/1999.  DECADÊNCIA  
CONFIGURADA.

Desembargador José Ricardo Porto 
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1. Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, caso o 
ato acoimado de ilegalidade tenha sido praticado antes 
da promulgação da Lei 9.784/99, a Administração tem o 
prazo de cincos anos a contar da vigência da aludida 
norma para anulá-lo, sob pena de decadência.
2. No caso, somente em 2005 a Administração procedeu  
à  correção  do  pagamento  de  pensão  por  morte  
concedida em 1997, após apuração por auditoria interna 
de  erro  quanto  à  concessão  de  gratificação  de  nível  
superior. Decadência configurada.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg  no  AgRg  no  REsp  1282575/ES,  Rel.  Ministro  
MAURO  CAMPBELL  MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,  
julgado em 10/09/2013, DJe 17/09/2013)

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO 
REGIMENTAL.  REVISÃO  DE  PENSÃO.  CARGOS  DE 
JORNADAS  DE  TRABALHO  INACUMULÁVEIS.  ART.  54  
DA LEI N. 9.784/99. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA.  
SÚMULA 83/STJ.
1. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento  
do  MS  9112  /  DF,  Rel.  Min.  Eliana  Calmon  (DJ 
14/11/2005,  p.  174),  ao  interpretar  o  art.  54  da  Lei  n.  
9.784/99,  consagrou entendimento no sentido de que,  
caso o ato acoimado de ilegalidade tenha sido praticado 
antes  da  promulgação  da  Lei  n.º  9.784/99,  a  
Administração tem o prazo de cincos anos a contar da  
vigência  da  aludida  norma  para  anulá-lo;  caso  tenha  
sido praticado após a edição da mencionada lei, o prazo  
quinquenal da Administração contar-se-á da prática do 
ato  tido  por  ilegal,  sob  pena  de  decadência,  salvo  
comprovada má-fé.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg  no  REsp  1188787/DF,  Rel.  Ministro  MAURO 
CAMPBELL  MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em 
21/06/2012, DJe 27/06/2012)

ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  PÚBLICO  ESTADUAL.  
PENSÃO  POR  MORTE.  REVISÃO  DO  VALOR.  
IMPOSSIBILIDADE.  DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA EM 
FACE DO DECURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS APÓS 
A  CONCESSÃO  DO  BENEFÍCIO.  APLICAÇÃO  DA  LEI  
FEDERAL N. 9.784/99 POR ANALOGIA INTEGRATIVA.
1. Nos termos da Súmula 473/STF, a Administração, com 
fundamento no seu poder de autotutela, pode anular seus 
próprios atos, de modo a adequá-lo aos preceitos legais.
2.  Com  vistas  nos  princípios  da  razoabilidade  e  da  
proporcionalidade,  este  Superior  Tribunal  de  Justiça  
tem admitido a aplicação, por analogia integrativa,  da 
Lei Federal  n. 9.784/1999,  que disciplina a decadência  
quinquenal  para  revisão  de  atos  administrativos  no 
âmbito da administração pública federal, aos Estados e  

Desembargador José Ricardo Porto 
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Municípios,  quando  ausente  norma  específica,  não 
obstante a autonomia legislativa destes para regular a  
matéria em seus territórios. Colheu-se tal entendimento  
tendo em consideração que não se mostra razoável e  
nem  proporcional  que  a  Administração  deixe  
transcorrer  mais  de  cinco  anos  para  providenciar  a  
revisão  e  correção  de  atos  administrativos  viciados,  
com  evidente  surpresa  e  prejuízo  ao  servidor  
beneficiário. Precedentes.
3. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp  1251769/SC,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL 
MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  06/09/2011,  
DJe 14/09/2011)

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO 
DE  REPRESENTAÇÃO  MILITAR.  PENSIONISTA.  
REVISÃO  DE  ATOS  ADMINISTRATIVOS.  LEI  Nº 
9.784/1999. DECADÊNCIA CONFIGURADA.
1 - Na ausência de lei específica nos Estados-Membros,  
a  Lei  nº  9.784/1999  deve  ser  aplicada  de  forma 
subsidiária.  Ademais,  o  advento  da  Lei  Distrital  nº  
2.834/2001  não  influencia  na  contagem  do  prazo 
decadencial já iniciado.
2  -  O  Superior  Tribunal  de  Justiça  firmou  a 
compreensão de que, até a edição da Lei nº 9.784/1999,  
a Administração poderia rever os seus atos a qualquer  
tempo,  iniciando,  a  partir  de  então,  o  prazo de cinco  
anos para  que  a  Administração  exerça  seu poder  de  
autotutela.
3  -  Impõe-se  o  reconhecimento  da  decadência,  se  a  
vantagem foi incorporada à pensão da recorrida em 19  
de janeiro de 1995, e o ato do Governador que excluiu o  
benefício só veio a ser publicado em 11 de setembro de  
2008.
4 - Não há como acolher a tese de que o prazo decadencial  
somente  se inicia  com a decisão do Tribunal  de Contas,  
uma vez, no caso, como atesta o próprio agravante "essa 
melhoria deferida à pensão da recorrida não foi enviada ao 
Tribunal de Contas do Distrito Federal para análise de sua 
legalidade", sendo que a Decisão nº 4.165/2008, que teria  
ensejado o questionamento da Casa Miliar, foi proferida no 
processo de outra pensionista, muito depois de superado o  
prazo decadencial para eventual revisão da incorporação da  
vantagem recebida de boa-fé pela agravada.
5 - Agravo regimental improvido.
(AgRg  no  REsp  1191357/DF,  Rel.  Ministro  MARCO 
AURÉLIO  BELLIZZE,  QUINTA  TURMA,  julgado  em 
27/03/2012, DJe 29/05/2012)

Assim, presente o fumus boni iuris a favor da agravante. 

Desembargador José Ricardo Porto 
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Quanto ao perigo da demora,  resta presumido,  porquanto 
trata-se de  verba de natureza alimentar. 

Com essas considerações, presentes ambos os requisitos 
essenciais à concessão do efeito suspensivo ativo, DEFIRO 
O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL, para 
determinar a PBPREV que proceda à concessão provisória  
da pensão  por  morte  no valor  devido  à  requerente,  com 
início no próximo pagamento após intimação desta decisão,  
até ulterior deliberação.”

Por  fim,  friso  que  não  estamos  discutindo,  nesta  oportunidade,  as 

circunstâncias  fáticas  do  caso,  que  podem  vir  a  ser  eventualmente  analisadas 

quando da dilação probatória, na instância  a quo, mas sim os elementos jurídicos 

sobre  a  impossibilidade  da  PBPREV rever  os  seus  atos  supostamente  viciados 

quando  ultrapassado  o  prazo  decadencial  quinquenal  previsto  no  art.  54  da  Lei 

9784/99. 

Registro, por oportuno, que tal lapso apenas não correria quando se 

percebesse a má-fé da requerente. Todavia, ressalto que em momento algum foi 

demonstrada a lesividade da agravante, ao menos é o que se percebe neste juízo 

de cognição sumária, já que constato que a mesma recebeu a pensão por morte 

durante anos por liberalidade da própria PBPREV, que transformou o benefício de 

filha solteira em prestação paga a filha maior e inválida do segurado, sem qualquer 

requerimento para tanto, conforme assevera a própria autarquia previdenciária no 

parecer de fls.  56. 

Do mesmo modo, infiro que a recorrente não tinha como saber a que 

título recebia a pensão, já que, conforme se nota com o contracheque de fls. 47,  o  

adicional é concedido apenas com a denominação “ parcela filhos”. 

Portanto,  estão  caracterizados  os  elementos  essenciais  para  o 

deferimento da tutela antecipada recursal, pelo menos até que se decida o mérito da 

demanda.

Desembargador José Ricardo Porto 
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Ante o exposto,  provejo o presente agravo de instrumento, para 
que a PBPREV restabeleça a pensão por morte para a agravante, até decisão 
de mérito em primeiro grau de jurisdição. 

É como voto. 

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador José Ricardo 
Porto.  Participaram do julgamento, além deste relator, o Exmo. Sr. Des. Leandro 
dos Santos e a Srª. Drª. Vanda Elizabeth Marinho (Juíza convocada em substituição 
ao Exmo. Sr. Des.  Marcos Cavalcanti de Albuquerque).

Presente à sessão a Procuradora de Justiça, Janete Maria Ismael da 
Costa Macedo.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembar-
gador Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 16 de setembro de 2014.

  Des. José Ricardo Porto 
RELATOR

J/02- J12(R)

Desembargador José Ricardo Porto 
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