
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.833.548 - SE (2019/0250045-3)

RELATOR : MINISTRO HERMAN BENJAMIN
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
RECORRIDO : GIVALDO DOS SANTOS ANDRADE 
ADVOGADO : FERNANDA SILVA SOUSA  - SE003229 

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DO ATO DE 
CONCESSÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCIDÊNCIA DO ART. 
103 DA LEI 8.213/1991. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA.  
CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 
EM APOSENTADORIA ESPECIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 
TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. RETROAÇÃO À DATA 
DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
1. Cinge-se a controvérsia à decadência do direito de revisão do ato de 
concessão de aposentadoria pelo segurado. 
2. Segundo dispõe o art. 103, caput, da Lei 8.213/1991: "É de dez 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". 
3. No caso dos autos, o benefício da aposentadoria por tempo de contribuição foi 
concedido em agosto de 2009, e a ação de revisão do ato de concessão foi 
ajuizada somente em 2016, não havendo que se falar em reconhecimento da 
decadência do direito de ação. 
4. O aresto hostilizado encontra-se em consonância com a compreensão do STJ, 
razão pela qual não merece reforma. 
5. Quanto ao termo inicial do benefício, o STJ orienta-se no sentido de que, caso 
o segurado tenha implementado os requisitos legais para a obtenção de benefício 
previdenciário na data em que formulou requerimento administrativo, deve ser 
esse o termo inicial para o benefício previdenciário, independentemente de a 
comprovação ter ocorrido apenas em momento posterior, ou mesmo na seara 
judicial. 
6. Recurso Especial não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça:  ""A Turma, por 
unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) Sr(a). 
Ministro(a)-Relator(a)." Os Srs. Ministros Og Fernandes, Mauro Campbell Marques, 
Assusete Magalhães e Francisco Falcão votaram com o Sr. Ministro Relator." 

 
 Brasília, 1º de outubro de 2019(data do julgamento).
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MINISTRO HERMAN BENJAMIN 
Relator
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.833.548 - SE (2019/0250045-3)
RELATOR : MINISTRO HERMAN BENJAMIN
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
RECORRIDO : GIVALDO DOS SANTOS ANDRADE 
ADVOGADO : FERNANDA SILVA SOUSA  - SE003229 

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HERMAN BENJAMIN (Relator): Trata-se 

de Recurso Especial interposto pelo INSS, com fundamento no art. 105, III, "a", da CF/1988, 

contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. 
RUÍDO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAL PARA A 
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

1. Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra sentença do 
juízo de origem que julgou procedente o pedido, condenando o INSS a conceder o 
benefício de aposentadoria especial, desde a data do requerimento administrativo, 
por entender que houve a devida comprovação do tempo de serviço prestado sob 
condições especiais.

2. In casu, o autor pretende ver reconhecida a natureza especial do 
período de 01/12/1981 a 24/08/2009, laborado como operador para a empresa 
Petrobrás - Petróleo Brasileiro S.A.

3. Com efeito, é admitida como especial a atividade em que o 
segurado ficou sujeito a ruídos superiores a 80 dB, ate 5/3/1997; superiores a 90 
dB, entre 6/3/1997 e 18/11/2003; e superiores a 85 dB, a contar de 19/11/2003, 
data em que passou a viger o Decreto n° 4.882.

4. Com efeito, é admitida como especial a atividade em que o 
segurado ficou sujeito a ruídos superiores a 80 dB, até 5/3/1997; superiores a 90 
dB, entre 6/3/1997 e 18/11/2003; e superiores a 85 dB, a contar de 19/11/2003, 
data em que passou a viger o Decreto n° 4.882.

5. No que diz respeito ao período postulado, verifica-se que a 
especialidade está devidamente configurada, tendo em vista que o PPP acostado 
aos autos comprova que o demandante laborou, de modo habitual e permanente, 
sujeito a ruídos superiores a 90,4 decibéis (01/12/1981 a 17/11/2003) e a 88,4 (de 
18/11/2003 a 19/08/2009). Desse modo, não há dúvida de que os referidos 
períodos devem ser computados como prestados em condições especiais.

6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 
664335-SC, pela sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil [1973], 
então vigente, firmou que o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva 
exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o 
Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a 
nocividade, não haverá respaldo constitucional à concessão de aposentadoria 
especial, exceto em relação ao ruído.

7. Assim, o uso eficaz de equipamento de proteção individual - 
EPI, por parte do segurado, na hipótese de exposição do trabalhador a ruído 
acima dos limites legais de tolerância, não descaracteriza o tempo de serviço 
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especial para a aposentadoria, embora reduza os efeitos do agente agressor à 
saúde e integridade física.

8. Assim, considerando o lapso mínimo exigido por lei e 
procedendo à contagem do tempo de serviço especial, vê-se que o mesmo tem 
direito à aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo 
(24/08/2009), na medida em que já somava mais de 25 anos de efetivo labor 
naquela ocasião.

9. Apelação improvida.

Os Embargos de Declaração opostos foram desprovidos.

Em suas razões recursais, o INSS alega ofensa ao art. 1º do Decreto 

20.910/1932. Sustenta, em suma:

Verifica-se que, no caso vertente, a despeito de o indeferimento 
do benefício ter ocorrido em 24/08/2009, a parte demandante apenas ajuizou a 
presente ação em 05/09/2016 (id. 4058500.794749), razão pela qual evidente a 
prescrição da pretensão de impugnar o ato administrativo de indeferimento. 

Mesmo vendo negada a sua pretensão administrativa em 
24/08/2009, somente ajuizou ação em 05/09/2016, mais de cinco anos após a 
negativa do requerimento administrativo do reconhecimento das atividades 
pretensamente especiais.

Ora, o ato administrativo em questão teve efeitos concretos, no 
caso, o não reconhecimento do tempo especial discutido nos autos, impugnável 
pela via judicial desde a edição do ato.

Diferentemente do que se discute no acórdão, a inicial requer e 
discuti o NB 42/149.400.947-9, objeto da demanda, INDEFERIDO EM 
24/08/2009.

Conforme se observa dos documentos acostados aos autos, 
imperioso é o reconhecimento da prescrição relativa ao ato de indeferimento do 
benefício NB 42/149.400.947-9, na forma que foi pleiteado na via administrativa, 
objeto discutido na inicial.

(...)
Portanto, se se pretende a insurgência contra ato de 

indeferimento/cessação de benefício previdenciário ocorrido há mais de 5 (cinco) 
anos, há de ser decretada a prescrição qüinqüenal com a extinção do feito, nos 
termos do art. 487, II, do CPC.

(...)
Com efeito, o v. acórdão, da maneira como traçado, omitiu-se 

acerca do contido nos artigos 103 da Lei 8.213/91.1°. do Decreto 20.910/32. e 2° 
do Decreto-Lei 4.597/42 (fls. 388-394, e-STJ).

Ao final, requer:

Faz-se mister, assim, o acolhimento da prejudicial de prescrição 
com a conseqüente extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do 
art. 487, II do CPC
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Subsidiariamente, apenas à luz do princípio da eventualidade, em 
caso de condenação da Autarquia, que sejam ao menos limitadas as parcelas 
pretéritas desde a citação, nos termos do recurso representativo da controvérsia 
RESP 1.369.165/SP, ou mesmo do ajuizamento da ação . Aqui somente vale o 
esclarecimento de que nos embargos declaratórios do RE 631240/MG, o STF 
alterou parcialmente a tese, constando no lugar da "data do ajuizamento da ação" 
o termo "data do início da ação", possibilitando, assim, o entendimento consagrado 
pelo STJ em recurso representativo (RESP 1.369.165/SP), de que os atrasados 
deveriam ser pagos desde a citação, no caso de ausência de requerimento 
administrativo (fl. 394, e-STJ).

Contrarrazões às fls. 399-404, e-STJ.

É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.833.548 - SE (2019/0250045-3)

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO HERMAN BENJAMIN (Relator): Os autos 

foram recebidos neste Gabinete em 26 de agosto de 2019.   

Cinge-se a controvérsia à decadência do direito de revisão do ato de 

concessão de aposentadoria pelo segurado. 

Segundo dispõe o art. 103, caput, da Lei 8.213/1991: "É de dez 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". 

Ao dirimir a controvérsia, o Tribunal a quo assim se manifestou:

A autor se insurge contra ato administrativo do INSS, proferido 
em agosto de 2009, que não acolheu sua pretensão de aposentadoria especial, 
mas deferiu aposentadoria por tempo de contribuição.

Neste caso, penso que a norma aplicável é o caput do art. 103, Lei 
n° 8.213/91, na redação dada Lei n° 10.839/04, por se tratar de verdadeira 
revisão do ato que concedeu benefício previdenciário, ainda que não tenha sido 
aquele requerido pelo autor.

Assim, considerando que o ato que deferiu aposentadoria por 
tempo de contribuição foi de 2009, teria o autor dez anos para requerer a 
conversão deste benefício em aposentadoria especial, motivo pelo qual, tendo a 
ação sido ajuizada em 2016, há que se afastar a decadência (fl. 367, e-STJ).

No caso dos autos, o benefício da aposentadoria por tempo de contribuição foi 

concedida em agosto de 2009, e a ação de revisão do ato de concessão foi ajuizada somente 

em 2016, não havendo que se falar em reconhecimento da decadência do direito de ação. 

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ART. 103, 
PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.213/1991. INDEFERIMENTO DE 
BENEFÍCIO. NEGATIVA EXPRESSA DO INSS. DECADÊNCIA.

1. Hipótese em que o autor apresentou o primeiro requerimento 
administrativo em 15.5.1996. A 16ª Junta de Recursos da Previdência Social, por 
meio da Resolução 7472/96, de 8.8.1996, negou provimento ao recurso contra 
decisão do INSS que indeferiu o pedido de aposentadoria especial protocolizado 
pelo recorrido. Assim, transformou-se em definitiva a decisão indeferitória do 
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benefício previdenciário em âmbito administrativo, uma vez que não se conheceu 
do recurso interposto para a Turma do Conselho de Recursos da Previdência 
Social protocolizado em 15.4.1997, por ter sido intempestivo (fls. 41-43, e-STJ).

2. Cinge-se a controvérsia à decadência do direito de revisão do 
ato de concessão pelo segurado. Segundo dispõe o art. 103, caput, da Lei 
8.213/1991: "É de dez 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".

3. Aplica-se o prazo de decadência instituído pela Medida 
Provisória 1.523-9/1997, convertida na Lei 9.528/1997, ao direito de revisão dos 
benefícios a contar do dia em que a parte tomar conhecimento da decisão 
indeferitória definitiva no âmbito administrativo, com termo a quo a contar da sua 
vigência (28.6.1997). Precedente: REsp 1.309.529/PR, Rel. Ministro Herman 
Benjamin, Primeira Seção, DJe 4.6.2013, submetido ao rito dos recursos 
repetitivos.

4. O benefício previdenciário objeto de revisão foi indeferido em 
definitivo administrativamente antes de 28.6.1997, o que torna esta a data inicial 
da contagem do prazo. Já a presente ação, visando à sua revisão, somente veio a 
ser ajuizada em 5.11.2007, quando, portanto, já configurada a decadência.

5. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no REsp 1371313/PR, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 05/08/2015)

O aresto hostilizado encontra-se em consonância com a compreensão do STJ, 

razão pela qual não merece reforma. 

Melhor sorte não assiste ao recorrente quanto ao termo inicial do benefício, 

pois o STJ orienta-se no sentido de que, caso o segurado tenha implementado os requisitos 

legais para a obtenção de benefício previdenciário na data em que formulou requerimento 

administrativo, deve ser esse o termo inicial para o benefício previdenciário, 

independentemente de a comprovação ter ocorrido apenas em momento posterior, ou mesmo 

na seara judicial. 

Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO 
REVISIONAL. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. PROCEDÊNCIA 
DO PEDIDO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS DA 
REVISÃO. RETROAÇÃO À DATA DO REQUERIMENTO 
ADMINISTRATIVO ORIGINÁRIO. DOCUMENTOS TÉCNICOS 
APRESENTADOS APENAS POR OCASIÃO DO PEDIDO REVISIONAL.

1. Cuidaram os autos, na origem, de ação visando à conversão de 
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aposentadoria por tempo de contribuição comum em aposentadoria por labor em 
condições especiais de insalubridade. A sentença concedeu parcialmente o 
pedido, mas restringiu os efeitos financeiros à data do pedido de revisão quando a 
documentação comprobatória da especialidade requerida foi apresentada.

2. É firme a orientação do STJ de que o laudo pericial não pode 
ser utilizado como parâmetro para fixar o termo inicial de aquisição de direitos. O 
laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do 
juízo quanto à existência da especialidade para a concessão de benefício. 
Precedentes: REsp 1.475.373/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira 
Turma, DJe 8.5.2018; REsp 1.714.507/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda 
Turma, DJe 21.11.2018.

3. Recurso Especial provido para fixar a data inicial do benefício 
na data do efetivo requerimento - DER - com as necessárias compensações dos 
valores já recebidos administrativamente.

(REsp 1790531/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 29/05/2019)

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Especial.

É como voto.
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