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VOTO-EMENTA 
 

PEDIDO NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO 
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. REVISÃO DE BENEFÍCIO. 
INCLUSÃO NOS SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO DE PARCELAS 
RECONHECIDAS PELO EMPREGADOR EM RECLAMATÓRIA. TERMO INICIAL 
DOS EFEITOS FINANCEIROS DA CONDENAÇÃO FIXADO NA DATA DO 
PEDIDO REVISIONAL. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A 
JURISPRUDÊNCIA DA TNU. INCIDENTE PROVIDO. 
 
1. Trata-se de pedido de uniformização nacional de jurisprudência interposto por 
Francisco Ferreira de Lima contra acórdão que, confirmando sentença, 
reconheceu o direito à revisão da renda mensal de seu benefício por efeito da 
inclusão nos salários-de-contribuição de parcelas remuneratórias reconhecidas 
pelo empregador em decorrência de reclamatória trabalhista. Segundo o acórdão, 
a condenação surte efeitos financeiros apenas a partir da data de entrada do 
requerimento administrativo de revisão. 
 
2. O suscitante alega contrariedade à jurisprudência da TNU. Segundo seus 
argumentos, os efeitos financeiros da revisão do benefício devem retroagir à DER, 
respeitada a prescrição qüinqüenal. Cita julgados desta Turma. 
 
3. O incidente deve ser conhecido e provido. 
 
4. Uma vez acatado o pleito revisional, se reconhece o direito do autor a benefício 
mais favorável desde a data em que preenchidos os requisitos para a respectiva 
fruição. Endossar a tese do acórdão, restringindo o termo inicial dos efeitos 
financeiros à data do pedido administrativo, importa admitir o pagamento da 
prestação defasada por determinado período a despeito do reconhecimento pleno 
do direito ao gozo do benefício nesse mesmo período, com locupletamento da 
Autarquia. O único limitador temporal a ser considerado, pois, vem a ser aquele 
determinado pela incidência do prazo prescricional, que determina a fulminação do 
direito de ação relativamente ao direito não exercitado a tempo por inércia do 
respectivo titular. 
 



 

 

 

5. Nesse sentido, os precedentes desta Turma: 
 

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO INTERPOSTO PELO AUTOR. 
REVISÃO DA RMI. APOSENTADORIA PROPORCIONAL EM 30 
ANOS. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL E FATOR DE 
CONVERSÃO DE 1,2. EFEITOS FINANCEIROS DA REVISÃO NA DIB. 
APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 33 DA TNU. INCIDENTE CONHECIDO E 
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Prolatado acórdão pela Primeira Turma 
Recursal do Rio de Janeiro, o qual deu parcial provimento ao pedido 
para reconhecer a atividade especial e aplicar o fator de conversão em 
1.2, já que se trata de aposentadoria proporcional aos 30 anos, bem 
como fixar os efeitos financeiros da revisão da renda mensal inicial do 
benefício a partir da data da propositura da ação. 2. Inconformada, o 
autor interpõe tempestivamente incidente de uniformização, com 
fundamento no art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/2001. Alega que o fator de 
conversão que faz jus é de 1.4 por ser homem, fiel à jurisprudência. 
Com intuito de comprovar a divergência jurisprudencial, apresentou 
julgados das Turmas Recursais de diferentes regiões em sentidos 
opostos, inclusive do Superior Tribunal de Justiça. 3. Incidente admitido, 
sendo os autos encaminhado à TNU, e distribuídos a este relator. 4. 
Nos termos do art. 14, § 2º, da Lei nº 10.259/01, o pedido de 
uniformização nacional de jurisprudência é cabível quando houver 
divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas 
por turmas recursais de diferentes regiões ou em contrariedade à 
súmula ou jurisprudência dominante da Turma Nacional de 
Uniformização ou do Superior Tribunal de Justiça. 5. Comprovadas as 
divergências, em razão de interpretação divergente do mesmo direito, 
conheço do incidente e passo ao exame do mérito. 6. De início, passo a 
analisar a questão mais polêmica, qual seja, a aplicação do fator de 
conversão do tempo especial para tempo comum. 7. Com efeito, a 
solução para a problemática jurídica já fora firmada em quase toda a 
sua estrutura pelo REsp nº 1151363/MG, em sede de recurso repetitivo, 
cuja tônica fundamental passo a explicitar: “(...) Diversamente, no 
tocante aos efeitos da prestação laboral vinculada ao Sistema 
Previdenciário, a obtenção de benefício fica submetida às regras da 
legislação em vigor na data do requerimento. Por essa razão, o 2º deixa 
expresso que as regras de conversão do art. 70 aplicam-se ao trabalho 
prestado em qualquer período. Isso é possível porque a adoção deste 
ou daquele fator de conversão depende, tão somente, do tempo de 
contribuição total exigido em lei para a aposentadoria integral, ou seja, 
deve corresponder ao valor tomado como parâmetro, numa relação de 
proporcionalidade, o que corresponde a um mero cálculo matemático. 
Explica-se: O fator de conversão é o resultado da divisão do numero 
máximo de tempo comum (35 para homem e 30 para mulher) pelo 
número máximo de tempo especial (15, 20 e 25). Ou seja, o fator a ser 
aplicado ao tempo especial laborado pelo homem para convertê-lo em 
comum será 1,40 , pois 35/25=1,40. Se o tempo for trabalhado por uma 
mulher , o fator será de 1,20 , pois 30/25=1,20. Se o tempo especial for 
de 15 ou 20 anos, a regra será a mesma. Trata-se de regra matemática 
pura e simples e não de regra previdenciária. Observando-se os 
Decretos ns. 53.831/1964 e 83.080/1979, os quais traziam a lista de 
agentes nocivos e atividades insalubres, extrai-se a informação de que, 



 

 

 

em ambos os decretos, o tempo máximo de exposição aos agentes a 
que esteve exposto o recorrido (ruído e frio) era de 25 anos. Todavia, o 
tempo de serviço comum, para efeito de aposentadoria, constante 
daqueles decretos, era de, no máximo, 30 anos; portanto, o fator de 
conversão utilizado nessa hipótese era de 1,2. Destarte, o índice de 1,2 
para conversão de tempo especial em aposentadoria comum com 30 
anos de contribuição e o índice de 1,4 em relação à aposentadoria com 
35 anos têm a mesma função. Converter para comum o tempo de 
serviço especial relativo à atividade com limite de 25 anos utilizando o 
fator de 1,2 seria prejudicial ao segurado (homem), porquanto a norma 
de regência exige, como tempo de contribuição, os 35 anos , como é de 
notório conhecimento. Por oportuno, cita-se a seguinte lição doutrinária, 
in verbis : Quando o segurado exercer alternadamente atividades sob 
condições especiais e em atividade considerada comum, poderá 
requerer o benefício de aposentadoria por tempo de 
serviço/contribuição, convertendo o tempo especial em tempo comum, e 
somá-los. Nessa hipótese, deve-se levar em consideração a data em 
que requereu o benefício para se proceder à conversão do tempo 
especial , pois a tabela de conversão a ser aplicada será aquela em 
vigor na data do requerimento administrativo do benefício. Não se deve 
confundir a garantia ao cômputo do tempo especial com o direito à 
aplicação do fator de conversão de tempo especial em tempo comum ( 
in Ribeiro, Maria Helena Carreira Alvim . Aposentadoria Especial. 3ª 
edição - Revista e Atualizada. Curitiba: Juruá, 2008, pág. 236) (grifou-
se). Nesse contexto, com a alteração dada pelo Decreto n. 4.827/2003 
ao Decreto n. 3.048/99, a Previdência Social, na via administrativa, 
passou a converter os períodos de tempo especial desenvolvidos em 
qualquer época pelas novas regras da tabela definida no artigo 70, que, 
para o tempo de serviço especial correspondente a 25 anos utiliza como 
fator de conversão, para homens, o multiplicador 1, 40. É o que se 
denota do artigo 173 da Instrução Normativa n. 20/2007, assim 
expressa: O tempo de trabalho exercido sob condições especiais 
prejudiciais à saúde ou à integridade física do trabalhador, conforme a 
legislação vigente à época da prestação do serviço, será somado, após 
a respectiva conversão, ao tempo de trabalho exercido em atividade 
comum, com qualquer que seja o período trabalhado, com base no 
Decreto nº 4.827, de 3 de setembro de 2003, aplicando-se a seguinte 
tabela de conversão, para efeito de concessão de qualquer benefício: 
Tempo de Atividade a ser Convertido Para 15 Para 20 Para 25 Para 30 
Para 35 De 15 anos 1,00 1,33 1,67 2,00 2,33 De 20 anos 0,75 1,00 1,25 
1,50 1,75 De 25 anos 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 8. Como se vê, o STJ 
definiu a questão jurídica de forma categórica: aplica-se o fator de 
conversão vigente na data do requerimento da aposentadoria, tal como 
determina o art. 70, § 2º do Decreto n. 3.048/99 na sua redação atual, 
independentemente de quando o trabalho especial fora prestado. 
Contudo, o fator de conversão é mera operação matemática de projeção 
de tempo em unidade isonômica de comparação, e não divisão com 
base em aposentadoria de homem ou mulher, porquanto a diferença 
fundamental para o fator de conversão é a representação dessa 
proporção de tempo especial trabalhado para o todo da aposentadoria 
comum. 9. Logo, se se tratar de aposentadoria de 30 anos, aplica-se o 
fator de conversão de 1.2 – seja a proporcional de homem ou a integral 



 

 

 

da mulher – pois, ambas partem da divisão de 30 anos por 25, o que 
implica no fator de 1.2, isto é, cada período de 1 ano de trabalho 
especial (cuja especialidade requer 25 anos de trabalho especial para 
sua aposentadoria) representa 1.2 de aposentadoria comum em trinta 
anos. 10. Dito de outro modo, o que o REsp n. 1.151.363 MG supra 
demonstra que o fato de conversão é mero ajuste matemático para se 
converter proporção de trabalho especial para uma comum, de forma 
que sua estrutura lógica leva em conta o tamanho da comum: 1.2 para 
30 anos (seja homem ou mulher) e 1.4 para aposentadoria de 35 anos, 
pois, 35 dividido por 25, representa 1.4. 11. Portanto, para o caso 
concreto que parte de uma aposentadoria proporcional de 30 anos, o 
fator de conversão é de 1.2 – independentemente de ser homem o 
autor, até porque essa assertiva é sofismática, em face dos argumentos 
supra e ultrajante à isonomia. 12. Tal orientação já se encontra presente 
em outros julgados da TNU (Autos nº 2006.83.08.50.0971-6. 13. Já 
quanto ao segundo capítulo do recurso, tem razão o recorrente. 14. A 
Turma Nacional de Uniformização tem posicionamento 
consolidado no sentido de que a concessão de aposentadoria gera 
efeitos a partir da data do requerimento administrativo quando os 
requisitos legais já eram aperfeiçoados pelo segurado desde então, 
ainda que a sua comprovação somente tenha sido possível em 
juízo. Tal orientação está cristalizada na Súmula 33 desta TNU, “in 
verbis”: “Quando o segurado houver preenchido os requisitos 
legais para concessão da aposentadoria por tempo de serviço na 
data do requerimento administrativo, esta data será o termo inicial 
da concessão do benefício”. 15. É justamente o caso dos autos, 
pois os pressupostos necessários à revisão postulada 
encontravam-se presentes desde a DER, razão pela qual os efeitos 
financeiros da mesma devem retroagir à referida data. 16. Incidente 
de Uniformização de Jurisprudência conhecido e parcialmente 
provido para, nos termos da Súmula 33 da TNU, reformar o acórdão 
recorrido para fixar os efeitos financeiros da revisão da renda 
mensal do benefício NB: 42/105233388-2 na DER (04/04/2002), 
respeitada a prescrição quinquenal. Por oportuno, fixo, ainda, a tese 
de que, tratando-se de aposentadoria proporcional de 30 anos, o fator 
de conversão do trabalho especial (de 25 anos) para comum é de 1,2.A 
Turma, por unanimidade, conheceu do incidente de uniformização e, no 
mérito, por maioria, deu provimento nos termos do voto do Juiz Federal 
Daniel Rocha, que lavrará o acórdão. Vencidos o Juiz Relator e os 
Juízes Federais Boaventura Andrade e Guaracy Rebelo que davam 
parcial provimento ao incidente. 
(PEDILEF 201351630001009, JUIZ FEDERAL DANIEL MACHADO DA 
ROCHA, TNU, DOU 19/08/2016.) 
 
REVISÃO JUDICIAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TERMO 
INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. RETROAÇÃO À DATA DE 
INÍCIO DO BENEFÍCIO. IRRELEVÂNCIA DA INSUFICIÊNCIA DE 
DOCUMENTOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. 1. O INSS 
interpôs recurso inominado contra a sentença sustentando que os 
efeitos financeiros da revisão judicial deveriam incidir somente a partir 
do requerimento administrativo de revisão, quando o autor apresentou 
mais documentos para comprovar seu direito. A Turma Recursal negou 



 

 

 

provimento ao recurso por considerar que “os efeitos financeiros de 
concessão ou revisão de benefício previdenciário devem retroagir à 
DER independentemente do segurado ter apresentado toda a 
documentação na via administrativa ou formalizado todos os 
requerimentos específicos”. 2. Não é importante se o processo 
administrativo estava instruído com elementos de prova suficientes para 
o reconhecimento do fato constitutivo do direito. O que importa é saber 
se, no momento da concessão do benefício, todos os requisitos 
determinantes da revisão da renda mensal inicial estavam preenchidos. 
Em caso positivo, os efeitos financeiros da revisão da renda mensal 
inicial devem retroagir à data de início do benefício. 3. A sentença que 
reconhece direito à revisão judicial de benefício previdenciário, em 
regra, imbui-se de eficácia predominantemente declaratória (e não 
constitutiva), de forma que produz efeitos ex tunc, retroagindo no tempo. 
Os documentos necessários para comprovação dos fatos determinantes 
da revisão judicial não constituem requisitos do benefício em si 
mesmos, mas apenas instrumentos para demonstração do 
preenchimento dos requisitos. Por isso, ainda que a demonstração do 
fato constitutivo somente seja plenamente atingida na esfera judicial, a 
revisão do ato administrativo deve surtir efeitos financeiros retroativos 
ao momento do preenchimento dos requisitos, ainda que anteriores à 
ação judicial. 4. “Segundo a teoria da norma, uma vez aperfeiçoados 
todos os critérios da hipótese de incidência previdenciária, desencadeia-
se o juízo lógico que determina o dever jurídico do INSS conceder a 
prestação previdenciária. A questão da comprovação dos fatos que 
constituem o antecedente normativo constitui matéria estranha à 
disciplina da relação jurídica de benefícios e não inibem os efeitos 
imediatos da realização, no plano dos fatos, dos requisitos dispostos na 
hipótese normativa. (...) É inaceitável o sacrifício de parcela de direito 
fundamental de uma pessoa em razão de ela – que se presume 
desconhecedora do complexo arranjo normativo previdenciário – não ter 
conseguido reunir, no âmbito administrativo, a documentação 
necessária para a perfeita demonstração de seu direito.” (TNU, PU 
2004.71.95.020109-0, Relator Juiz Federal José Antonio Savaris, DJ 
23/03/2010). 5. Na hipótese de concessão de benefício por força de 
decisão judicial, a TNU já pacificou o entendimento de que os efeitos 
financeiros devem retroagir ao momento do requerimento administrativo 
de concessão. Aplicação da Súmula nº 33 da TNU: “Quando o 
segurado houver preenchido os requisitos legais para concessão 
da aposentadoria por tempo de serviço na data do requerimento 
administrativo, esta data será o termo inicial da concessão do 
benefício”. Essa orientação a respeito da retroação dos efeitos 
financeiros deve se aplicar também na hipótese de revisão judicial 
de benefício concedido administrativamente. A TNU já decidiu que 
a“fixação da data de início do benefício – DIB (no caso de 
concessão de benefício) ou a majoração da renda mensal inicial – 
RMI (no caso de revisão de benefício) deve ser orientada pela 
identificação da data em que foram aperfeiçoados todos os 
pressupostos legais para a outorga da prestação previdenciária 
nos termos em que judicialmente reconhecida” (PU 
2008.72.55.005720-6, Rel. Juiz Federal Ronivon de Aragão, DJ 
29/04/2011). 6. Aplica-se a Questão de Ordem nº 13 da TNU: “Não cabe 



 

 

 

Pedido de Uniformização, quando a jurisprudência da Turma Nacional 
de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se 
firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido”. 7. Pedido não 
conhecido. Acordam os membros da Turma Nacional de Uniformização 
dos Juizados Especiais Federais não conhecer do pedido de 
uniformização de jurisprudência. 
(PEDILEF 50360250720124047000, JUIZ FEDERAL ROGÉRIO 
MOREIRA ALVES, TNU, DOU 21/06/2013 pág. 105/162.) 

  
6. Dessa maneira, não pode o acórdão recorrido limitar o termo inicial dos efeitos 
financeiros da condenação à data de entrada do pedido administrativo de revisão. 
Pelo contrário, os efeitos da revisão retroagem ao momento em preenchidos os 
requisitos para a concessão do benefício (DER), respeitada a prescrição 
quinquenal computada retroativamente desde o pedido de revisão. 
 
7. Em face do exposto, dou provimento ao incidente nacional de 
uniformização, determinando o retorno dos autos à Turma Recursal de 
origem para adequação do julgado à jurisprudência desta Turma. 

 
 

ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as 

acima indicadas, decide a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos 
Juizados Especiais Federais DAR PROVIMENTO AO INCIDENTE NACIONAL DE 
UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA veiculado pelo autor, nos termos do 
voto-ementa do Relator. 

 
Brasília, 22 de junho de 2017. 
 

José Francisco Andreotti Spizzirri 
Juiz Federal Relator 


