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ANEXO I

CRONOGRAMA ANUAL DE DESEMBOLSO MENSAL - 2015
OUTRAS DESPESAS CORRENTES E INVESTIMENTOS

R$ 1,00

MÊS LIMITE MENSAL

Janeiro 20.000.000
Até fevereiro 63.000.000

Até março 135.000.000
Até abril 195.000.000
Até maio 315.343.000
Até junho 435.686.000
Até julho 556.029.000

Até agosto 676.372.000
Até setembro 796.715.000
Até outubro 917.058.000

Até novembro 1.037.401.000
Até dezembro 1.157.748.207

ANEXO II

CRONOGRAMA ANUAL DE DESEMBOLSO MENSAL - 2015
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

R$ 1,00

MÊS LIMITE MENSAL

Janeiro 330.000.000
Até fevereiro 695.000.000

Até março 1.020.000.000
Até abril 1.350.000.000
Até maio 1.705.429.000
Até junho 2.132.574.000
Até julho 2.468.803.000

Até agosto 2.805.032.000
Até setembro 3.141.261.000
Até outubro 3.477.490.000

Até novembro 3.813.719.000
Até dezembro 4.204.577.600

A sentença decretou a decadência do direito à revisão, tendo
o autor recorrido afirmando que tem direito adquirido à contagem do
tempo especial convertido, com revisão do ato de aposentadoria e
elevação de sua renda mensal, não se aplicando à espécie a de-
cadência, já que seu benefício de aposentadoria é anterior à invocação
legislativa.

[...]
Observo que a DER/DIB (30/7/1996) do benefício da parte

autora é anterior à inovação legislativa pela qual foi previsto o prazo
decadencial de revisão no art. 103 da Lei nº 8.213/91 (Medida Pro-
visória nº 1.523-9-1997, convertida na Lei nº 9.528-1997).

[...]
No caso, o prazo entre a inovação legislativa (MP 1.523-9,

de 27/6/1997, convertida na Lei nº 9.528/97) e o ajuizamento
(10/82010) é superior ao previsto legalmente. Portanto, o alegado
direito revisional foi fulminado pela decadência.

Ressalte-se que não se nega o direito adquirido do autor de
computar o tempo de serviço para fins de aposentadoria, contudo não
se mostra mais viável, em razão da decadência, a modificação do ato
de concessão da aposentadoria, onde computado os aludidos períodos
como tempo comum, sem qualquer discussão tempestiva pelo se-
gurado a respeito da especialidade dos serviços. A sentença, pois,
deve ser mantida.

4. Conheço do recurso em virtude da adequada comprovação
da divergência jurisprudencial em torno da tese jurídica debatida pelo
acórdão recorrido e pelos julgados paradigmas. A questão contro-
vertida radica em torno do direito adquirido ao melhor benefício do
segurado versus a configuração do prazo decadencial estabelecido na
MP 1.523-9 para os benefícios anteriores a sua edição.

4.1 É imperioso ressaltar que no julgamento do RE 626.489
(SE) o Supremo Tribunal Federal entendeu por reconhecer a cons-
titucionalidade da inserção de prazo decadencial de dez anos para a
revisão de benefícios previdenciários, dada pela MP 1.523-9, con-
vertida na lei 9.528/97, inclusive para os benefícios concedidos an-
terior a sua edição.

1. O direito à previdência social constitui direito fundamental
e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve
ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste
prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previden-
ciário. 2. É legítima, todavia, 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 eter-
nização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para
o sistema previdenciário. 3. O prazo decadencial de dez anos, ins-
tituído 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. 4. Inexiste direito adquirido a regime ju-
rídico não sujeito a decadência. 5. Recurso extraordinário conhecido
e provido.

4.2 A referida decisão deve ser associada àquela outra pro-
ferida no RE 630.501 (RS), de relatoria da Min. Ellen Gracie. Neste
julgamento se entendeu existir direito adquirido de ter retroagida a
DIB, com melhor RMI, por considerar, nos termos da antiga súmula
359 daquela augusta corte, que o interessado incorpora ao seu pa-
trimônio jurídico o direito a prestação previdenciária/assistencial
quando implementa os requisitos previstos na lei de regência in-
dependente de requerimento administrativo.

5. Diante de tal quadratura, portanto, definiu-se, no âmbito
do STF, duas distintas situações: 1) tratando-se de concessão ori-
ginária de benefício, não incide prazo decadencial; 2) sendo o caso de
revisão, deve-se contar o prazo decadencial.

5.1 Longe, todavia, de haver esgotado as dúvidas em relação
ao tema, a posição do STF, a despeito de serená-la, em muitos
aspectos termina por empreender novas discussões. Uma delas reside
em saber se incide a decadência quando o pleito não é expressamente
tratado pela administração previdenciária.

5.2 Assim, por exemplo, se o destinatário de benefício pre-
videnciário/assistencial apresenta pleito de aposentadoria contendo
tempo que deva ser convertido de especial para comum, não o re-
querendo expressamente, e lhe indeferido pleito mercê de se con-
siderar apenas como comum todo período laborado, parece não haver
margem para incidência da decadência porquanto não houver ex-
presso debate em relação a isso por parte da previdência.

5.3 Isso é assim porquanto, não tendo sido expressamente
indeferido, não se pode dizer que tenha existido atividade da ad-
ministração previdenciária contrária à pretensão do interessado. Logo
o caso remeteria a uma situação de concessão originária. Por isso
mesmo, o STJ tem decidido de modo sedimentado em idêntico sen-
tido. Vide:

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. APLICA-
ÇÃO DO ART. 103 DA LEI 8.213/91. 1. Hipótese em que se con-
signou que "a decadência prevista no artigo 103 da Lei 8.213/91 não
alcança questões que não restaram resolvidas no ato administrativo
que apreciou o pedido de concessão do benefício. Isso pelo simples
fato de que, como o prazo decadencial limita a possibilidade de
controle de legalidade do ato administrativo, não pode atingir aquilo
que não foi objeto de apreciação pela Administração". 2. O po-
sicionamento do STJ é o de que, quando não se tiver negado o
próprio direito reclamado, não há falar em decadência. In casu, não
houve indeferimento do reconhecimento do tempo de serviço exer-
cido em condições especiais, uma vez que não chegou a haver dis-
cussão a respeito desse pleito. 3. Efetivamente, o prazo decadencial
não poderia alcançar questões que não foram aventadas quando do
deferimento do benefício e que não foram objeto de apreciação pela
Administração. Por conseguinte, aplica-se apenas o prazo prescri-
cional, e não o decadencial. Precedentes do STJ. 4. Agravo Re-
gimental não provido.

(STJ , Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de
Julgamento: 08/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA)

6. Nada obstante, no caso em análise a autora demanda
revisão de ato concessório o qual deveria ter aferido tempo laborado
sob condições especiais. A parte autora nitidamente demanda a re-
visão de um ato concessório (o qual apreciou tempo laborado sob
condições alegadas especiais), postulando o reconhecimento do tempo
especial, sua averbação e a conseqüente revisão da RMI (renda men-
sal inicial) do benefício.

6.1 Deste modo, o quadro fático estabelecido pelas instâncias
ordinárias revelou que a parte pretende apenas melhorar sua situação
diante daquilo que foi expressamente apreciado pela administração
previdenciária, que avaliou e decidiu pleito que tratava da conversão
de tempo especial em comum.

6.2 Ora, se não caberia decadência sobre o que não fora
apreciado, mutadis mutandi, não se pode desprezar o instituto da
decadência sobre o que já fora objeto de apreciação pela autarquia
previdenciária.

6.3 Tal posicionamento encontra sufrágio ademais em re-
cente julgamento do STJ sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PRESCRI-
ÇÃO. ART. 103, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.213/1991. IN-
DEFERIMENTO DE BENEFÍCIO. NEGATIVA EXPRESSA DO
INSS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 103 DA LEI 8.213/1991.

1. A interpretação contextual do caput e do parágrafo único
do art.

103 da Lei 8.213/1991 conduz à conclusão de que o prazo
que fulmina o direito de revisão do ato de concessão ou indefe-
rimento de benefício previdenciário é o decadencial de dez anos
(caput), e não o lapso prescricional quinquenal (parágrafo único) que
incide apenas sobre as parcelas sucessivas anteriores ao ajuizamento
da ação.

2. Não fosse assim, a aplicação do entendimento de que a
prescrição quinquenal prevista no parágrafo único do art. 103 da Lei
8.213/1991 pode atingir o fundo de direito tornaria inócuo o instituto
da decadência previsto no caput do mesmo artigo, que prevê prazo de
dez anos para o exercício do direito de revisão de ato de inde-
ferimento ou de concessão de benefício previdenciário.

3. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das
provas, consignou (fl. 219, e-STJ): "Ocorre que, conforme se observa
à fl. 18, o INSS negou administrativamente o direito pleiteado em
24.04.2001 e a presente ação apenas foi ajuizada em 23.04.2012, ou
seja, mais de dez anos após".

4. O pleito administrativo da recorrente foi negado em
24.1.2001.

Contudo, a postulante somente ajuizou sua demanda em
23.4.2012, mais de dez anos depois do ato indeferitório. Dessa forma,
houve decadência do direito de rever o indeferimento do seu pedido
de aposentadoria.

5. Recurso Especial não provido.
(REsp 1483177/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,

SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 06/04/2015)
7. Em resumo, a parte autora pleiteou benefício previden-

ciário e a autarquia não reconheceu todo o tempo como período
especial devido as profissões constantes na CTPS não estarem dentre
aquelas albergadas pelo rol de profissões presumidamente especiais
quando da legislação vigente. Logo, o pleito sobre o qual versa o
pedido da autoral ficou sob o palio da avaliação da autarquia e sua
revisão não pode mais ser sufragada, haja vista o transcurso do lapso
temporal de dez anos.

Por essas razões, conheço do Incidente de Uniformização
para lhe provimento nos termos acima predicados.

ACORDAO

Acordam os membros da Turma Nacional de Uniformização
dos Juizados Especiais Federais conhecer e negar provimento ao
Pedido de Uniformização, nos termos do voto-ementa do relator.

Brasília, 07 de maio de 2015.

BRUNO LEONARDO CÂMARA CARRÁ
Juiz Federal Relator

PROCESSO: 0504295-61.2009.4.05.8300
ORIGEM: 1ª Turma Recursal Seção Judiciária de Pernambuco
REQUERENTE: CÍCERO MANOEL DA SILVA
PROC./ADV.: MARCOS ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA
OAB: PB-4007
REQUERENTE: INSS
PROC./ADV.: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
REQUERIDO(A): OS MESMOS
PROC./ADV.: OS MESMOS
OAB: -
RELATOR(A): JUIZ(A) FEDERAL ANGELA CRISTINA MON-
TEIRO

DECISÃO MONOCRÁTICA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI
FEDERAL. PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ES-
PECIAL. TRABALHO RURAL EM USINA. ACORDAO DE REA-
DEQUAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DA
TNU. QUESTÃO DE ORDEM N. 13. INCIDENTE NÃO CONHE-
CIDO.

Poder Judiciário
.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

CORREGEDORIA-GERAL
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO

DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

ACORDÃOS

PROCESSO: 0514724-71.2010.4.05.8100
ORIGEM: CE - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ
REQUERENTE: FRANCISCO EURICO CAVALCANTE
PROC./ADV.: ELAINE MARIA TAVARES LUZ
OAB: CE-18754
REQUERIDO(A): INSS
PROC./ADV.: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
RELATOR(A): JUIZ(A) FEDERAL BRUNO LEONARDO CÂMA-
RA CARRÁ

E M E N TA

PREVIDENCIÁRIO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.
REVISÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA VERSUS DIREITO
ADQUIRIDO. BENEFÍCIO ANTERIOR A EDIÇÃO DA MP 1.523-
9. DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE EXPRESSAMENTE ANA-
LISA O PLEITO DE COVNERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM
COMUM, DEFERINDO-A EM PARTE. RECONHECIMENTO DA
DECADÊNCIA EM TAIS SITUAÇÕES, UMA VEZ QUE A AD-
MINISTRAÇÃO APRECIOU A MATÉRIA FAZENDO COM ISSO
TER INÍCIO O PRAZO FATAL. PRECEDENTE DO C. STJ. IN-
CIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVI-
DO.

1. Cuida-se de pedido de uniformização interposto pela parte
autora em face de acórdão proferido pela 1° Turma Recursal dos
Juizados Especiais Federais do Ceará que manteve a sentença re-
corrida e afastou a possibilidade de revisão do ato de concessão de
benefício previdenciário em face da aplicação da decadência.

2. O recorrente aponta como paradigma acórdãos da Turma
Recursal dos Juizados Especiais Federais de Santa Catarina que ver-
sam sobre a possibilidade de reconhecimento do tempo especial a
qualquer tempo. Trouxe ainda aos autos precedente do STF que
assegura direito adquirido do segurado ter direito ao melhor benefício
a que teria direito.

3. In casu, o acórdão vergastado declarou a decadência do
direito de revisão do benefício, haja vista o transcurso do lapso
temporal de dez anos a partir da publicação MP 1.523-9, em
27/6/1997, convertida na Lei nº 9.528/97:

"A pretensão da parte autora é no sentido da revisão da renda
mensal inicial do seu benefício previdenciário, em decorrência da
elevação do tempo de serviço, porque o INSS não teria computado
como especial convertido em comum os períodos de 18/8/1971 a
10/4/1992, de 18/8/1971 a 31/5/1972, de 1/6/1972 a 30/9/1973 e de
1/10/1973 a 24/5/1976 em que trabalhou sujeito a altas tensões, por-
tando, em condições prejudiciais.
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