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VOTO/EMENTA 

 

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. 

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA POSTERIORMENTE CONVERTIDO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ENUNCIADO N. 260, DA SÚMULA DO 

EXTINTO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS. DECADÊNCIA. 

INCIDENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.  

1. A parte autora interpõe Pedido de Uniformização de Interpretação da Lei Federal 

contra acórdão, prolatado pela 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária da Bahia, que em 

juízo de adequação, reconheceu, de ofício, a decadência do direito à revisão de renda 

mensal de benefício de auxílio-doença, posteriormente convertido em aposentadoria por 

invalidez, de acordo com os critérios definidos pelo enunciado n. 260, da súmula do 

extinto Tribunal Federal de Recursos. 

2. Em suas razões, a parte autora afirma que a revisão do auxílio-doença, nos termos do 

enunciado n. 260, terá repercussão sobre a renda mensal atual da aposentadoria por 

invalidez, o que afastaria a prescrição do fundo de direito. Aduz que a regra veiculada 

pelo art. 103, da Lei n. 8.213/91, que fixa o prazo de dez anos para a decadência, não é 

aplicável aos benefícios concedidos antes das alterações introduzidas pela Lei n. 

9.528/97 (PEDILEF n. 200851510450358, PEDILEF n. 200241007002573, PEDILEF 
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n. 2006.83.00.509015-7). Aponta outros julgados, de Tribunais Regionais Federais, a 

título de paradigmas.  

3. O Pedido de Uniformização foi-me distribuído pelo MM. Ministro Presidente da 

Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais. 

4. Presentes os pressupostos processuais, conheço o recurso e passo à análise do seu 

mérito.  

5. A divergência apontada no presente Pedido de Uniformização cinge-se à incidência 

do prazo decadencial, previsto pelo art. 103, da Lei n. 8.213/91, a pedido revisional da 

renda mensal de benefício de auxílio-doença, posteriormente convertido em 

aposentadoria por invalidez, de acordo com os critérios definidos pelo enunciado n. 260, 

da súmula do extinto Tribunal Federal de Recursos.   

6. Nesse sentido, destaco que o art. 103, caput, da Lei n 8.213/91, em sua redação 

original, fixava o prazo prescricional de cinco anos para que fossem pleiteadas as 

prestações não pagas nem reclamadas à época própria. Posteriormente, a Medida 

Provisória n. 1.5239, de 27 de junho de 1997, convertida na Lei n 9.528, de 10 de 

dezembro de 1997, modificou sua redação, passando o art. 103, caput, a dispor que: “É 

de 10 anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou 

beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do 

mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo”. 

Com a publicação da Medida Provisória n. 1.663-15, de 22 de outubro de 1998, 

convertida na Lei n 9.711, de 20 de novembro de 1998, o prazo decadencial foi reduzido 

para cinco anos. Em seguida, com a edição da Medida Provisória n 138, de 19 de 

novembro de 2003, convertida na Lei n. 10.839, de 05 de fevereiro de 2004, tal lapso 

temporal foi novamente alterado para dez anos. 

7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais 1.309.529/PR 

e 1.326.114/SC (Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE 04.06.2013, DJE 

13.05.2013), decidiu, no regime previsto pelo art. 543-C, do Código de Processo Civil, 

que “incide o prazo de decadência do art. 103, da Lei 8.213/91, instituído pela Medida 

Provisória 1.523-9/1997, convertida na Lei 9.528/1997, no direito de revisão dos 
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benefícios concedidos ou indeferidos anteriormente a esse preceito normativo, com 

termo a quo a contar da sua vigência (28.6.1997)”. A Corte também fixou que, tendo 

sido o benefício concedido após a aplicação da nova redação do art. 103, da Lei n. 

8.213/91, o referido prazo decadencial poderá ter dois marcos iniciais: “o primeiro a 

contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação, o 

segundo, quando for o caso de requerimento administrativo, do dia em que tomar 

conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo” (RESP 

144.0868/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 02.05.2014). 

8. O Supremo Tribunal Federal, ao decidir o Recurso Extraordinário 626.489/SE (Rel. 

Min. Luís Roberto Barroso, j. 16.10.2013), na sistemática da repercussão geral, julgou 

que: “inexiste prazo decadencial para a concessão inicial de benefício previdenciário”; é 

legítima a “a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já 

concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a 

eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema 

previdenciário”; bem como “o prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida 

Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por 

força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre 

benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada 

pela Constituição”.  

9. O enunciado n. 260, da súmula da jurisprudência do extinto Tribunal Federal de 

Recursos, continha a seguinte orientação: “No primeiro reajuste do benefício 

previdenciário, deve-se aplicar o índice integral do aumento verificado, 

independentemente do mês da concessão considerado, nos reajustes subseqüentes, o 

salário mínimo então atualizado”. O posicionamento jurisprudencial revelava, em sua 

primeira parte, que o primeiro reajuste da renda mensal do benefício seria integral e não 

proporcional ao número de meses transcorridos entre a concessão e o reajuste. 

Outrossim, o enunciado, em sua segunda parte, procurava mitigar distorções decorrentes 

da utilização do salário mínimo antigo, como divisor, no período entre a vigência da Lei 

n. 6.708/79 e o Decreto-lei n. 2.171/84, o qual veio a extinguir as faixas da política 
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salarial (cf. Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazzari, Manual de Direito 

Previdenciário, 5. ed. , São Paulo: Editora LTr, 2004, p. 456/457). Em relação à segunda 

parte do enunciado, a Lei n. 7.604/87 determinou a revisão de todos os benefícios, com 

o enquadramento correto nas faixas e o pagamento das diferenças (cf. Marcelo 

Leonardo Tavares, 6. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, p. 239). 

10. Promulgada a Constituição da República de 1988, fixou-se nova forma de revisão 

dos valores dos benefícios previdenciários, subsistindo a aplicação do enunciado n. 260 

até abril de 1989, quando passou a incidir o preceito veiculado pelo art. 58, do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias. 

11. Na hipótese em que o segurado peça a revisão da renda mensal de auxílio-doença, 

posteriormente convertido em aposentadoria por invalidez, em conformidade com os 

critérios definidos pelo enunciado n. 260, da súmula do extinto Tribunal Federal de 

Recursos, há discussão sobre a legalidade do ato de concessão do segundo benefício a 

atrair a incidência do prazo decadencial previsto pelo art. 103, da Lei n. 8.213/91. Nesse 

sentido, posicionou-se a Turma Nacional de Uniformização em julgamento do 

PEDILEF 50204479220124047100 (Rel. Juiz Federal Daniel Machado da Rocha, DOU 

03/07/2015), do qual transcrevo o seguinte trecho: 

“(Omissis) 18. A decadência não é aplicável para ações que buscam o 

reajustamento, mas apenas quando se objetiva a revisão da RMI. A presente 

demanda versa sobre os critérios de reajustamento utilizados pelo INSS em relação 

ao benefício de auxílio-doença que precedeu a aposentadoria por invalidez, cuja 

proporcionalidade, contraria o disposto na Súmula 260 do extinto TFR. Em face do 

art. 58 do ADCT, a aplicação do enunciado citado produziu efeitos patrimoniais 

limitados no tempo, não havendo, de regra, mais valores a serem restituídos. De 

fato, a partir da vigência do dispositivo transitório, os benefícios previdenciários 

foram todos revistos conforme o número de salários mínimos equivalentes à época 

da concessão: "Art. 58. Os benefícios de prestação continuada, mantidos pela 

previdência social na data da promulgação da Constituição, terão seus valores 

revistos, a fim de que seja restabelecido o poder aquisitivo, expresso em número de 

salários mínimos, que tinham na data de sua concessão, obedecendo-se a esse 

critério de atualização até a implantação do plano de custeio e benefícios referidos 

no artigo seguinte. Parágrafo único. As prestações mensais dos benefícios 

atualizadas de acordo com este artigo serão devidas e pagas a partir do sétimo mês 

a contar da promulgação da Constituição." 19. Teríamos uma exceção na qual 

haveria efeitos. Quando o benefício derivado foi calculado a partir da renda do 
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benefício originário. Então, a aplicação do primeiro reajuste integral no benefício 

originário produziria efeitos na renda mensal inicial do segundo benefício, sobre o 

qual incidiria o artigo 58 ADCT. Contudo, neste caso, a pretensão seria a revisão 

da renda mensal inicial do segundo benefício, cujo prazo de prazo de 10 anos, 

previsto no art. 103 da LBPS, para a revisão da renda mensal inicial já teria 

transcorrido. Partindo dessas premissas, no caso em exame, verifico que o 

benefício da parte autora que é objeto do presente feito foi atingido pela 

decadência. 20. Em face de tudo o que foi exposto, tenho que o incidente de 

uniformização formulado pela parte ré merece ser provido.” 

 

12. No recurso sob exame, a data de início do benefício de auxílio-doença foi 

18/11/1973, tendo sido este convertido em aposentadoria por invalidez em 01/12/1976. 

Ajuizada a ação em 08/07/2008, houve o transcurso de prazo superior a 10 anos a contar 

de 01/08/1997.  

13.  Posto isso, voto por conhecer o Pedido de Uniformização e negar-lhe provimento. 

 

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 NEGAR PROVIMENTO AO INCIDENTE NACIONAL DE 

UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA veiculado pela parte autora, nos 

termos do voto/ementa do Relator. 

 

Brasília/DF, 24 de novembro de 2016. 

 

FÁBIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA 

Juiz Federal Relator 


