
 

 

 

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 
CONSULTORIA JURÍDICA DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 

 
 

  

PARECER Nº 1576 - 3.13/2010/JPA/CONJUR/MP  

PROCESSO Nº: 05586.000562/2010-13 

INTERESSADO: Departamento de Administração de Pessoal de Órgãos Extintos - DERAP 

ASSUNTO: Revisão de benefício de complementação de aposentadoria de ex-empregados da RFFSA. 

 

I – Revisão dos benefícios de 

complementação de aposentadoria pagos 

a ex-empregados da RFFSA (Lei nº 

8.186/91). 

II – Restrição a situações jurídicas 

constituídas pelo decurso do tempo. 

Necessidade de observância do devido 

processo legal e seus consectários.  

III – Poder de autotutela da Administração 

Pública limitado pelo prazo decadencial 

previsto na Lei nº 9.784/99.  

IV – Pela remessa dos autos ao 

DERAP/SE/MP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Voltam os autos à análise desta Consultoria Jurídica – CONJUR/MP, órgão de execução da 

Advocacia-Geral da União - AGU, em razão da NOTA INFORMATIVA Nº 22/DERAP/SE/MP/2010 (fls. 96/99), 

por meio da qual o Departamento de Administração de Pessoal de Órgãos Extintos – DERAP/SE/MP solicita 

orientação da CONJUR/MP em relação: a) à necessidade de observância do devido processo legal e do 

contraditório nos procedimentos de revisão dos valores de benefício de complementação de aposentadoria 

(Lei nº 8.186/94) de ex-empregados da RFSSA e; b) à influência do tempo como fator determinante para a 

não exclusão do benefício de complementação de determinadas parcelas que são pagas durante longo 

período de tempo.  
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2.  É o sucinto relatório.  

 

3. O princípio da autotutela exprime a idéia de que  a Administração Pública tem o dever-

poder de anular atos administrativos seus quando eivados de ilegalidade (súmula nº 473 do STF e art. 53 da 

Lei nº 9.784/991). Note-se que, para esses casos, a anulação erige-se como um verdadeiro dever imposto à 

Administração, e não uma mera faculdade decorrente do exercício de competência discricionária.   

 

4. De outro lado, não se pode negar que qualquer conduta da Administração Pública - mesmo 

que vocacionada a debelar uma situação de ilegalidade - que implique restrição ou cerceio a direitos ou 

vantagens dos administrados deve observar a cláusula do devido processo legal e seus consectários 

imediatos (contraditório e ampla defesa). Impõe-se ao Estado a observância do processo legal devido 

naqueles casos em que sua atuação repercuta diretamente nas situações jurídicas constituídas 

pertencentes à esfera individual de interesses dos seus súditos (administrados). Os Tribunais superiores 

tem reiteradamente firmado essa orientação (vide, por todos, MS 11003/DF, Processo nº 2005/0153268-6, 

Relator Ministro FELIX FISCHER2). 

 

5. Nesta esteira, a revisão do valor dos benefícios de complementação de aposentadoria é ato 

que poderá acarretar diminuição da importância habitualmente paga aos aposentados da extinta RFFSA, 

razão por que deve ser oportunizada aos sujeitos diretamente atingidos pela medida a possibilidade de se 

manifestar previamente à prática de eventual ato revisório. Com efeito, a instauração de regular 

procedimento administrativo, guiado pelos termos da Lei nº 9.784/99, impõe-se como medida de rigor. 

 

6.  De relação ao segundo ponto questionado pelo DERAP/SE/MP, tem-se que a questão 

reveste-se de maior complexidade. Embora não se apresente um caso concreto específico para a 

apreciação, é possível inferir que o DERAP/MP pretende obter esclarecimento em derredor da possibilidade 

de se revisar o valor da complementação de aposentadoria, para retirar desse benefício parcela que vem 

sendo recebida pelo beneficiário há mais de 18 (dezoito) anos (in casu, parcela denominada “passivo 

trabalhista”) – as considerações sobre a impropriedade da inclusão dessa parcela no benefício de 

complementação de aposentadoria foram extensivamente expostas nos itens 22 a 27 do PARECER Nº 1240 – 

1240/2010/ICN/CONJUR/MP.   

 

                                                           
1   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. 
2 “MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DO VALOR DE AUXÍLIO INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. 
ORDEM CONCEDIDA. 
I - "Tratando-se de anulação de ato administrativo cuja formalização tenha repercutido no campo de interesses individuais, a 
anulação não prescinde da observância do contraditório, ou seja, da instauração de processo administrativo que enseje a 
audição daqueles que terão modificada situação já alcançada. Presunção de legitimidade do ato administrativo praticado, que 
não pode ser afastada unilateralmente, porque é comum à Administração e ao particular." (RE 158543-9-RJ) 
II - O ato que alterou a fórmula de pagamento do auxílio-invalidez torna imprescindível a instauração do devido processo 
administrativo, tendo em vista que repercute diretamente no interesse do impetrante. 
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7. A questão comporta apreciação sob dois prismas distintos. Deve-se indagar se essa parcela 

– que se pressupõe de caráter provisório – vem sendo recebida na atividade por mais de 18 (dezoito) anos 

ou se, diversamente, o valor da complementação referente a ela vem sendo pago durante referido período 

de tempo.   

 

8. No primeiro caso, o fato de um empregado (ativo) receber uma parcela financeira de 

caráter provisório (v.g., adicional de insalubridade ou gratificação referente a desempenho de função de 

confiança) durante dezoito anos não tem o condão de fazer com que esse valor seja transposto para a base 

de cálculo do benefício de complementação.  

 

9. O art. 2º da Lei nº 8.186/913 é sobremodo claro ao determinar que o valor da 

complementação é definido pela “diferença entre o valor da aposentadoria paga pelo Instituto Nacional 

do Seguro Social (INSS) e o da remuneração do cargo correspondente ao do pessoal em atividade na 

RFFSA”. O parâmetro referido é o valor da remuneração do cargo (rectius, emprego) correspondente ao 

do pessoal em atividade, e não a remuneração que era percebida pelo beneficiário da complementação 

quando ocupava o cargo. Essa é uma das razões que justificam a não inclusão das parcelas de caráter 

provisório como componentes da base de cálculo do benefício de complementação. 

 

10. A outra situação alhures referida diz respeito ao fato de o beneficiário (aposentado) já 

receber, por longo período, o valor da complementação nela incluída determinada parcela que, a rigor, 

não deveria compor a base de cálculo do benefício. Essa hipótese há de ser encarada à luz do princípio da 

segurança jurídica (estabilidade financeira do aposentado) e do procedimento referente ao processo de 

chancela de aposentadoria. 

 

11. Para esses casos, há de se reconhecer que o direito de a Administração Pública rever a 

legalidade de parcelas que vem sendo pagas durante longo período de tempo não é irrestrito. Veja-se o 

que dispõe o art. 54 da Lei nº 9.784/99, no âmbito da Administração Pública Federal, verbis: 

 

Art. 54. 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. 
 
§ 1º - No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da 
percepção do primeiro pagamento. 
 
§ 2o Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade 
administrativa que importe impugnação à  validade do ato. 

 

                                                                                                                                                                                                 

Ordem concedida.” Processo  MS 11003 / DF MANDADO DE SEGURANÇA 2005/0153268-6   Relator(a)  Ministro FELIX FISCHER (1109)   
Órgão Julgador  S3 - TERCEIRA SEÇÃO  Data do Julgamento  09/08/2006  Data da Publicação/Fonte  DJ 25/09/2006 p. 227   
3 Art. 2° Observadas as normas de concessão de benefícios da Lei Previdenciária, a complementação da aposentadoria devida pela 
União é constituída pela diferença entre o valor da aposentadoria paga pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o da 
remuneração do cargo correspondente ao do pessoal em atividade na RFFSA e suas subsidiárias, com a respectiva gratificação 
adicional por tempo de serviço. 
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12.  Buscou o dispositivo privilegiar o princípio da segurança jurídica, ao por a salvo do poder 

revisório da Administração os atos praticados há mais de 05 (cinco) anos que tenham proporcionando 

efeitos financeiros favoráveis aos seus destinatários. As regras acima enunciadas aplicam-se a todas as 

espécies de atos administrativos emanados da Administração Pública, seja ela direta ou indireta. Aplicam-

se, por igual, aos atos praticados anteriormente ao advento da lei, observada a peculiaridade a seguir 

exposta. 

 

13. Como se sabe, vige em nosso sistema jurídico a regra da irretroatividade das leis. Em 

decorrência desse postulado, o prazo decadencial para revisão/anulação dos atos administrativos 

praticados em período anterior à vigência da Lei nº 9.784/99 somente começou a correr com a entrada em 

vigor do citado diploma legal, ou seja, na data de 01.02.1999 (publicação da Lei no Diário Oficial da União 

- DOU).  

 

 14.  À vista dessas considerações, é possível concluir que os valores dos benefícios de 

complementação de aposentadoria (art. 1º da Lei nº 8.186/91) concedidos anteriormente à 01.02.1999 

podem ser revistos pela Administração Pública até a data de 01.02.2004.  

 

15. Essa tem sido a orientação prevalente no âmbito dos Tribunais Regionais Federais – TRF´s 

em controvérsias relacionadas à revisão de benefícios de complementação de aposentadoria de 

empregados ligados a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT. O raciocínio desenvolvido nos 

julgados aplica-se, dada a similitudes das situações fáticas, também aos casos de revisão de benefícios de 

complementação pagos aos ex-empregados da RFFSA. Vejamos:  

 

Ementa: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMPREGADO PÚBLICO APOSENTADO DA 
ECT. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADAS. 
DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVER O ATO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DE APOSENTADORIA. 
EQUÍVOCOS NO PAGAMENTO. DESCONTOS. AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.  
[...] omissis  
3. A revisão realizada em 2001, após 10 (dez) anos da implantação do benefício, não 
está fulminada pela decadência já que o art. 54 da Lei n. 9.784/99 não se aplica a atos 
praticados anteriormente à sua edição.  
4. Cuidando-se de vantagem cujo cálculo deve ser levada em consideração a evolução 
funcional de cada empregado aposentado (Gratificação por Tempo de Serviço) não 
pode haver alteração  unilateral do valor sem o devido processo legal em que assegure 
a ampla defesa e o contraditório. Precedentes deste Tribunal e do STF.  
5. Mantém-se o pagamento da gratificação por tempo de serviço, nos mesmos patamares 
que vinha sendo pago antes do ato impugnado, ressalvando à ECT e à União o direito de 
proceder a revisão dos valores após o regular processo administrativo. 
6. Apelação provida para reformar a sentença que extinguiu o processo, sem julgamento 
do mérito. Prosseguindo no julgamento, nos termos do art. 515, § 3º do CPC, segurança 
parcialmente concedida.  
Processo AMS 200138000114212 AMS - APELAÇÃO EM MANDADO DE  SEGURANÇA – 
200138000114212   Relator(a)  JUIZ FEDERAL MIGUEL ANGELO DE ALVARENGA LOPES 
(CONV.)  Sigla do órgão  TRF1  Órgão julgador  PRIMEIRA TURMA  Fonte  e-DJF1 
DATA:22/02/2010 PAGINA:28 Data da Decisão  14/10/2009  Data da Publicação  
22/02/2010 
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Ementa: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA 
(LEI Nº 8.529/92). REDUÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO 
REJEITADA. ERRO MATERIAL NA FORMA DE PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS. OBSERVÂNCIA DO 
DEVIDO PROCESSO LEGAL. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO 
RECEBIMENTO A MAIOR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 106/TCU. APELAÇÕES DA UNIÃO, DO 
INSS NÃO ACOLHIDAS. APELAÇÃO DA ECT E REMESSA OFICIAL PROVIDAS PARCIALMENTE. 
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.  
1. Ação em que o objetivo é ver reconhecido como ilegal o ato que alterou o 
enquadramento funcional dos autores, bem como a condenação dos réus a devolverem os 
valores descontados, acrescidos de correção monetária durante todo o período. 
2. A União, o INSS e a ECT devem integrar o pólo passivo da lide, consoante se infere dos 
preceitos da Lei nº 8.952/92. Preliminar rejeitada. (Precedentes: TRF-1ª Região, 2ª 
Turma, AC 1997.01.00.013396-8/MG, Rel. Desemb. Fed. Tourinho Neto, unânime, DJ 
14.11.2002 e TRF-1ª Região, 2ª Turma, AC 1998.34.00.023951-5/DF, Rel. Desemb. Fed. 
Assusete Magalhães, unânime, DJ 26.3.2002).  
3. Demonstrada que a atuação da Administração se deu dentro do prazo de 05 anos 
contados da edição da Lei n.º 9.784/99, não há que se falar em decadência do direito 
de a Administração anular o ato que retificou os proventos dos autores. (Precedentes: 
STJ, 3ª Seção, MS 8704/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, unânime, DJ 10.04.2006 e 
STJ, 3ª Seção, MS 9425/DF, Rel. Min. Felix Fischer, unânime, DJ 05.12.2005).  
4. Legítima a atuação da Administração que, agindo de acordo com o devido processo 
legal, contraditório e ampla defesa, procedeu à revisão dos valores dos proventos de 
aposentadoria de funcionários da ECT, em virtude de correção de equívocos no 
tocante à gratificação por tempo de serviço, ao posicionamento do empregado e à 
gratificação de função, dispensada a obrigação de repor os valores, posto que 
recebidos de boa-fé e decorrentes de equívocos de erro material da ECT. 
(Precedentes: TRF 1ª Região, AC 20013400023852-1/DF, 1ª Turma, Relator Juiz Federal 
Miguel Ângelo de Alvarenga Lopes (Conv.), DJ 28.05.2007, p. 8 e TRF 1ª Região, AC 
20013400009639-7/DF, 1ª Turma, Relator Juiz Federal Manoel José Ferreira Nunes (Conv.), 
DJ 03.07.2006, p. 14)  
[...] 
Processo    AC 200234000055026 AC - APELAÇÃO CIVEL – 200234000055026   Relator(a)  
JUIZ FEDERAL ANTÔNIO FRANCISCO DO NASCIMENTO (CONV.)  Sigla do órgão  TRF1  Órgão 
julgador  PRIMEIRA TURMA  Fonte  e-DJF1 DATA:18/12/2009 PAGINA:259  (Grifou-se) 

 

16. No tocante aos benefícios concedidos posteriormente à entrada em vigor da Lei nº 

9.784/99, deve-se tomar como termo a quo para a contagem do lustro decadencial o momento da prática 

do ato concessivo, mais precisamente a concessão do primeiro pagamento (§1º do art. 54).  

 

17. Frise-se, por fim, que, na análise de cada caso sujeito à revisão das parcelas que compõem 

o benefício de complementação de aposentadoria, é mister atentar se a Administração Pública, por 

quaisquer se seus órgãos ou agentes, em algum momento manifestou contrariedade à validade de algum 

aspecto do ato concessivo da complementação de aposentadoria.  

 

18. Tal análise é de fundamental importância diante da prescrição do §2º do art. 54 da Lei nº 

9.784/99 (“Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que 

importe impugnação à validade do ato”). 

 

19.  Interpretando esse dispositivo, a Advocacia Geral da União – AGU tem se manifestado no 

sentido de que qualquer conduta (em sentido lato) da Administração Pública que traduza contrariedade, 

discordância ou oposição ao ato que se pretende anular há de ser considerada na dicção do §2º do art. 54 

da Lei nº 9.784/99. 
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20.   Referido entendimento está consubstanciado no Parecer Vinculante GQ-203 , que aprovou, 

nos termos do art. 41 da Lei Complementar nº 73/93, o PARECER N. AGU/WM-06/99. Colhe-se deste último 

opinativo excerto sobremodo esclarecedor acerca da temática aqui versada. Vejamos, in verbis: 

 

[...] omissis 

 
33. A revisão alvitrada no item anterior decorre do poder-dever atribuído à Administração 
pelo art. 53, sem perder-se de vista o preceituado no seguinte art. 54, ambos os dois da 
Lei n. 9.784, de 29 de janeiro de 1999, verbis: 

 
Art. 54. 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. 
§ 1º No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-
se-á da percepção do primeiro pagamento. 
§ 2º Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade 
administrativa que importe impugnação à validade do ato. 
 

34.  O Art. 54 prestigiou a presunção de legalidade do ato administrativo ao estatuir a 
decadência do "direito" de a Administração anulá-lo no prazo de cinco anos, resguardando 
sua estabilidade. É coerente com essa finalidade de garantia a conclusão de que esse 
dispositivo alcança também os atos administrativos praticados e as medidas que se 
qualificarem como "exercício do direito de anular", anteriores à promulgação da Lei n. 
9.784.  
 
35.  Considera o § 2º do Art. 54 como "exercício do direito de anular qualquer medida 
de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato". "Impugnação" 
tem o sentido léxico de "ato ou efeito de impugnar; contestação ... conjunto de 
argumentos com que se impugna" e "impugnar" significa "contrariar com razões; 
refutar; contestar ... Pugnar contra; opor-se a; resistir" (Novo Dicionário Aurélio da 
Língua Portuguesa).  
 
36.   Afigura-se razoável o entendimento de que a edição do ato declaratório da 
nulidade do ato administrativo, ilegal ou inconstitucional, não haverá de ser editado 
necessariamente no prazo de cinco anos. É impeditivo da decadência o ato 
declaratório da nulidade, em si, ou o "exercício do direito de anular", expresso por 
qualquer medida que impugne a validade do ato eivado de ilegalidade ou 
inconstitucionalidade, desde que verificados no qüinqüênio decadencial. Assim 
normatizou o legislador porque percebeu as peculiaridades das múltiplas situações 
fáticas com que se defronta a Administração na gestão da coisa pública. (grifou-se)    

 

21. Nesse contexto, se, dentro do prazo de 05 (cinco) anos, a Administração Pública 

manifestou contrariedade ao ato que se pretende nulificar, não restará consumada a decadência, de modo 

que ainda lhe será permitido promover a revisão do ato, a fim de ajustá-lo aos parâmetros de legalidade 

imposto pelo ordenamento.   

 

22. Ante o exposto, opino pela remessa dos autos ao Departamento de Administração de 

Pessoal de Órgãos Extintos – DERAP/SE/MP, para que tome ciência dos termos deste Parecer e adote as 

providências que entender cabíveis.  

 

À consideração superior. 
 

Brasília, 25 de outubro de 2010. 
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JOÃO PEREIRA DE ANDRADE FILHO 
Advogado da União 

 
 
De acordo. À consideração da Senhora Consultora Jurídica - Adjunta. 
Em     /10/2010. 
 

 

EMMANUEL FELIPE BORGES PEREIRA SANTOS 
Advogado da União  
Coordenador-Geral Jurídico de Recursos Humanos  
 

 

I - Aprovo.  
II – Remetam-se os autos ao DERAP/SE/MP. 
Em      /10/2O10. 
 

 

DILES MARIA LUVISON KUHN  
Consultora Jurídica-Adjunta  


