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PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 

0010493-34.2016.4.90.0000/DF 

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA 

REQUERENTE: NIVALDO DA COSTA ALMEIDA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

RELATÓRIO 

1. A parte autora interpõe Pedido de Uniformização de Interpretação da Legislação 

Federal contra acórdão prolatado pela Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária da 

Bahia, que manteve a sentença que pronunciou a decadência do direito à revisão do 

cálculo da renda mensal inicial do benefício previdenciário, sob o fundamento de que a 

revisão do benefício de aposentadoria por invalidez a que faz jus a parte autora está 

condicionada, primeiramente, à revisão do benefício de auxílio-doença, concedido há 

mais de dez anos da propositura da ação. 

2. Nas suas razões recursais, a parte autora alega que o acórdão adotou interpretação 

divergente daquela acolhida pela Turma Nacional de Uniformização (PEDILEF n. 

2008.50.51.001325-4) e pela Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande 

do Sul (autos n. 5010654- 93.2012.404.7112), no sentido de que “O prazo decadencial 

previsto no artigo 103, caput, da Lei 8.213/91, não afasta o direito de revisão do benefício 

transformado ainda que tenha que ser recalculado o salário-de-benefício do auxílio-

doença precedente concedido há mais de dez anos.” 

3. O MM. Juiz Federal Presidente das Turmas Recursais da Seção Judiciária da Bahia 

proferiu decisão para admitir o Pedido de Uniformização. 

4. Os autos foram-me distribuídos por decisão do MM. Ministro Presidente da Turma 

Nacional de Uniformização. 

VOTO 

5. Presentes os pressupostos processuais, conheço o Pedido de Uniformização e passo à 

análise do seu mérito. 

6. A Turma Nacional de Uniformização consolidou entendimento no sentido de que, na 

revisão da renda mensal inicial de aposentadoria por invalidez decorrente da conversão 

do auxílio-doença, nos termos do art. 29, II, da Lei n. 8.213/91, conta-se o prazo 

decadencial, previsto no art. 103 da Lei nº 8.213/91, a partir da concessão do benefício 

originário (PEDILEF nº 5015559-44.2012.4.04.7112). Na ocasião, a Turma Nacional de 

Uniformização consignou que “o critério para a identificação do termo inicial do prazo 

de decadência deve vincular-se ao momento em que houve a lesão ao direito pleiteado, 
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ainda que tal lesão prolongue seus efeitos sobre o benefício superveniente. Isto porque é 

a partir da constituição de uma data e específica situação jurídica – que se pretende alterar 

com a ação revisional -, que tem início o prazo decadencial para revisá-la. Assim, 

exemplificativamente, caso o segurado queira revisar o seu benefício de aposentadoria 

por invalidez em razão de o valor RMI não corresponder a 100% do salário-de-benefício, 

a lesão ao direito ocorreu na concessão do benefício de aposentadoria, ainda que 

decorrente de auxílio-doença, motivo pelo qual, em tal hipótese, entendo que a contagem 

do prazo decenal iniciaria da data da concessão da aposentadoria.” 

7. Na hipótese dos autos, a parte autora pleiteou a revisão da renda mensal inicial da 

aposentadoria por invalidez a que faz jus, afastando-se o disposto no artigo 36, §7º, do 

Decreto n. 3.048/99. Sendo assim, a contagem do prazo decenal inicia-se na data da 

concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, cuja RMI a parte autora pretende 

revisar. Considerando-se que o benefício de aposentadoria por invalidez foi concedido 

em 26/12/2002 e a presente demanda foi ajuizada em 11/10/2012, não ocorreu a fluência 

do prazo decenal a partir do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira 

prestação  da aposentadoria por invalidez. 

8. Posto isso, voto por conhecer e dar parcial provimento do Pedido de Uniformização 

para afastar a decadência do pedido de revisão da renda mensal inicial do benefício de 

aposentadoria por invalidez da parte autora e determinar o retorno dos autos à Turma 

Recursal, para que examine o pedido formulado no Recurso Inominado  (Questão de 

Ordem n. 20, da TNU). 

EMENTA 

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE 

LEI FEDERAL. REVISÃO DE RMI. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ ANTECEDIDA POR AUXÍLIO-DOENÇA. 

DECADÊNCIA. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. 

INCIDENTE PARCIALMENTE PROVIDO. 

1. A TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO FIRMOU O 

ENTENDIMENTO DE QUE É A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO DE 

UMA DATA E ESPECÍFICA SITUAÇÃO JURÍDICA – QUE SE 

PRETENDE ALTERAR COM A AÇÃO  -, QUE TEM INÍCIO O 

PRAZO DECADENCIAL DO DIREITO PARA REVISÃO DO ATO 

DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 

2. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. QUESTÃO DE ORDEM 20, DA TNU. 

 



 
Poder Judiciário 

Conselho da Justiça Federal 
Turma Nacional de Uniformização dos 

Juizados Especiais Federais 

 

ACÓRDÃO 

A Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, decidiu conhecer 

e dar parcial provimento do Pedido de Uniformização para afastar a decadência do pedido 

de revisão da renda mensal inicial do benefício de aposentadoria por invalidez da parte 

autora e determinar o retorno dos autos à Turma Recursal, para que examine o pedido 

formulado no Recurso Inominado (Questão de Ordem n. 20, da TNU). 

Brasília, 13 de dezembro de 2017. 

FABIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA 

Juiz FederaL 


