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REUNIÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS 

 

Na manhã desta quinta-feira (08), foi realizada na sede do PREVILUCAS, a reunião de 
posse dos conselheiros deliberativos e fiscais, referente ao mandato 2022-2026. 

Na oportunidade, os conselheiros que findaram seu mandato, receberam certificado de 
participação no conselho. 

O PREVILUCAS agradece o empenho e dedicação dos conselheiros, que não mediram 
esforços para a realização de um ótimo trabalho. 

PREVILUCAS, COMPROMISSO COM O SEGURADO! 
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A PENSÃO POR MORTE PRESCREVE? 

É muito comum a discussão 
acerca da possibilidade de 
ocorrência da prescrição ou não 
do direito à pensão por morte e, 
nesse ponto, o entendimento 
jurisprudencial preponderante é 
no sentido de que o direito ao 
benefício de pensão por morte é 
imprescritível. 

Prescrevendo, apenas e tão 
somente as parcelas dos 
proventos que superem o prazo 
estabelecido, pela legislação, 
como prescricional. 

Havendo posicionamento 
também no sentido de que os 

prazos prescricionais não correm em desfavor daqueles considerados como incapaz. 

Entretanto, é preciso fazer uma diferenciação para os casos onde ocorre o indeferimento 
do pedido, isso porque nessas hipóteses o entendimento caminha em sentido diferente, 
senão vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 
3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. REGIME ESTATUTÁRIO. 
VIOLAÇÃO AO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. PRESCRIÇÃO. BENEFÍCIO 
PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO. IMPRESCRITIBILIDADE. ERESP Nº 
1.269.726/MG JULGADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL. 
TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. INDEFERIMENTO 
ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. 

1. A Primeira Seção deste Tribunal Superior nos autos do EREsp nº 1.269.726/MG, 
julgado em 13/03/2019, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no 
RE nº 626.489/SE, decidiu que "o benefício previdenciário constitui direito fundamental 
da pessoa humana, dada a sua natureza alimentar e vinculada à preservação da vida. Por 
essa razão, não é admissível considerar extinto o direito à concessão do benefício pelo 
seu não exercício em tempo que se julga oportuno. A compreensão axiológica dos 
Direitos Fundamentais não cabe na estreiteza das regras do processo clássico, 
demandando largueza intelectual que lhes possa reconhecer a máxima efetividade 
possível". 
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2. Contudo, nos casos de indeferimento administrativo da pensão por morte, como ocorre 
na presente hipótese, haverá prescrição do fundo de direito se não for ajuizada ação nos 
(5) anos posteriores à negativa administrativa do benefício. Vale dizer, neste caso, o termo 
inicial do prazo prescricional é o indeferimento administrativo da pensão por morte. 
Precedentes. 

3. No presente caso, conforme reconhecido pelo Tribunal de origem, o pedido 
administrativo da pensão por morte foi indeferido no ano de 2001, e a ação somente foi 
proposta em 2010, configurada, assim, a prescrição do fundo de direito. 

4. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no REsp n. 1.525.902/PE, relator Ministro 
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 4/9/2020.) 

Assim, enquanto não houver o pedido de pensão por morte não será possível a ocorrência 
da prescrição que atingirá somente as parcelas dos proventos, já quando for apresentado 
pleito administrativo e este for indeferido é possível a ocorrência da prescrição do direito 
ao benefício. 

Bruno Sá Freire Martins, servidor público efetivo do Instituto de Previdência do Estado 
de Mato Grosso - MTPREV; advogado; consultor jurídico da ANEPREM, da APEPREV 
e da APPEAL; pós-graduado em Direito Público e em Direito Previdenciário; professor 
de pós-graduação; membro do Conselho Editorial da Revista de Direito Prática 
Previdenciária da Paixão Editores; escreve todas as terças-feiras para a Coluna 
Previdência do Servidor no Jornal Jurid Digital (ISSN 1980-4288 - 
www.jornaljurid.com.br/colunas/previdencia-do-servidor), para os sites 
fococidade.com.br e entrefala.com.br, autor dos livros DIREITO CONSTITUCIONAL 
PREVIDENCIÁRIO DO SERVIDOR PÚBLICO, A PENSÃO POR MORTE, REGIME 
PRÓPRIO – IMPACTOS DA MP n.º 664/14 ASPECTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS e 
MANUAL PRÁTICO DAS APOSENTADORIAS DO SERVIDOR PÚBLICO, todos da 
editora LTr, do livro A NOVA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  PÚBLICOS 
(editora Alteridade) e de diversos artigos nas áreas de Direito Previdenciário e Direito 
Administrativo. 

 

 

 

 


